Buku Penuntun Belajar Siswa: Perjanjian Lama

Dipersiapkan oleh
Church Educational System
Diterbitkan oleh
Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir
Salt Lake City, Utah

8 1998 oleh Intellectual Reserve, Inc.

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dicetak di Indonesia
Persetujuan bahasa Inggris: 8/96
Persetujuan terjemahan: 14 Agustus 1996
Terjemahan dari Old Testament: Student Study Guide

Daftar Isi
Beberapa Hal yang Seharusnya Anda Ketahui Mengenai
Perjanjian Lama ........................................................................ 1
Kesaksian Mengenai Kristus ............................................... 1
Kisah Perjanjian Lama .......................................................... 1
Tinjauan Perjanjian LamaDaftar Isi ................................ 1
Manfaat Mempelajari Perjanjian Lama bagi Anda .......... 1

Kejadian
Kejadian
Kejadian
Kejadian

28
29
30
31

Cara Menggunakan Buku Penuntun Ini ............................ 1
Pendahuluan ............................................................................ 2
Memahami Tulisan Suci ......................................................... 2
Mempelajari Tulisan Suci ...................................................... 2
Program Seminari Belajar-di-Rumah .................................. 2
Program Seminari Harian ..................................................... 2

Kejadian 33
Kejadian 34

Kejadian 32

Kejadian 35
Kejadian 3637
Kejadian
Kejadian
Kejadian
Kejadian

Mempelajari Tulisan Suci ...................................................... 2
Bagan Bacaan Perjanjian Lama ............................................. 4
Keterampilan Belajar .............................................................. 5
Sebelum Membaca .................................................................. 5
Selama Membaca ..................................................................... 5
Setelah Membaca ..................................................................... 6

3839
40
41
42

Kejadian 43
Kejadian 44

Kitab Kejadian, Musa dan Abraham .................................. 9
Abraham 3
Kehidupan Prafana dan Sidang
di Surga ....................................... 9
Musa 1
Inilah Pekerjaan-Ku serta
Kemuliaan-Ku ........................ 10
Kejadian 1; Musa 2 Penciptaan ...................................... 11
Kejadian 2; Musa 3 Penciptaan Hawa ......................... 12
Kejadian 3; Musa 4 Kejatuhan ...................................... 13
Kejadian 4; Musa 5 Pengurbanan dan Keluarga
Adam .......................................... 15
Kejadian 5; Musa 6 Henokh Mengajarkan Asasasas Utama Injil ........................ 16
Kejadian 5; Musa 7 Sion Diangkat ke Surga .............. 17
Kejadian 6; Musa 8 Khotbah Nuh ................................ 18
Kejadian 7
Air Bah .......................................... 19
Kejadian 8
Hujan Berhenti ............................. 20
Kejadian 9
Permulaan yang Baru ................. 20
Kejadian 10
Keturunan Nuh ............................ 21
Kejadian 11
Menara Babel ................................ 21
Abraham 1
Abraham Menginginkan
Imamat ....................................... 22
Abraham 2
Abraham Menerima Perjanjian
dari Allah .................................. 23
Kejadian 1213
Janganlah Kiranya Ada
Perkelahian ............................... 23
Kejadian 14
Abraham Bertemu Dengan
Melkisedek ................................ 24
Kejadian 15
Perjanjian Ditegaskan ................. 24
Kejadian 16
Abraham Menikahi Hagar ......... 25
Kejadian 17
Perjanjian Abraham .................... 25
Kejadian 18
Adakah Sesuatu Apa pun
yang Mustahil untuk Tuhan 26
Kejadian 19
Sodom dan Gomora .................... 27
Kejadian 2021
Janji Digenapi ............................... 27
Kejadian 22
Mengurbankan Ishak .................. 27
Kejadian 23
Sara Meninggal ............................ 29
Kejadian 24
Istri bagi Ishak ............................. 29
Kejadian 25
Apakah Nilai Perjanjian Itu ....... 30
Kejadian 2627
Yakub Menerima Berkat-berkat
Perjanjian ................................... 30

Kejadian 45
Kejadian 46
Kejadian 4748
Kejadian 49
Kejadian 50

Pengalaman Kudus Yakub .........
Anak-anak Yakub, Bagian 1 ......
Anak-anak Yakub, Bagian 2 ......
Yakub Meninggalkan PadanAram ..........................................
Yakub Mengadakan Perjalanan
Pulang ........................................
Yakub Bertemu Esau ...................
Tindakan Balas Dendam Anakanak Yakub ................................
Yakub Kembali ke Betel ..............
Yusuf dan Jubah yang Maha
Indah ..........................................
Kehidupan Saleh Yusuf ..............
Yusuf di Penjara ...........................
Yusuf dan Firaun .........................
Saudara-saudara Yusuf Pergi
ke Mesir .....................................
Saudara-saudara Yusuf
Kembali ke Mesir .....................
Yusuf Menguji Saudarasaudaranya ................................
Yusuf Mengungkapkan Jati
Dirinya kepada Saudarasaudaranya ................................
Ayah dan Anak Bersatu
Kembali! .....................................
Yakub Mengadopsi Para Putra
Yusuf ..........................................
Berkat Bapa Bangsa bagi Para
Putra Israel ................................
Yakub dan Yusuf Meninggal .....

31
32
32
33
33
34
34
34
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41

Kitab Keluaran ........................................................................ 41
Keluaran 1
Bidan-bidan yang Berani ........... 42
Keluaran 2
Masa Awal Kehidupan Musa .... 42
Keluaran 3
Semak Duri yang Menyala ........ 43
Keluaran 4
Musa Kembali ke Mesir .............. 43
Keluaran 5
Firaun yang Keras Kepala ......... 44
Keluaran 6
Akulah Tuhan ............................... 44
Keluaran 710
Tulah .............................................. 45
Keluaran 1112
Paskah ............................................ 45
Keluaran 13
Anak Sulung ................................. 47
Keluaran 14
Menyeberangi Laut Teberau ...... 47
Keluaran 15
Menggerutu, Bagian 1 ................ 48
Keluaran 16
Menggerutu, Bagian 2 ................ 48
Keluaran 17
Menggerutu, Bagian 3 ................ 49
Keluaran 18
Mencegah Musa dari
Kelelahan ................................... 49
Keluaran 19
Di Gunung Sinai .......................... 50
Keluaran 20
Sepuluh Perintah Allah .............. 51
Keluaran 2123
Mata Ganti Mata dan Gigi
Ganti Gigi .................................. 51
Keluaran 24
Tujuh Puluh Tua-tua Melihat
Allah ........................................... 52
Keluaran 2527, 30
Kemah Suci ................................... 52
Keluaran 2829
Para Imam di Bait Suci ............... 53
Keluaran 31
Para Pria Dipanggil untuk
Membangun Kemah Suci ....... 54
Keluaran 32
Anak Lembu Emas ...................... 54
Keluaran 33
Musa Melihat Tuhan Lagi .......... 55

i

Keluaran 34
Keluaran 3540

Ulangan 1417
Ulangan 18
Ulangan 1925

Hukum yang Lebih Rendah ...... 55
Kemah Suci Dibangun dan
Dipersucikan ............................. 56

Kitab Imamat ........................................................................... 56
Imamat 1
Kurban Bakaran ........................... 57
Imamat 27
Kurban-kurban Lainnya ............. 58
Imamat 89
Penahbisan Harun dan Putraputranya .................................... 58
Imamat 10
Para Pemegang Imamat Harus
Kudus ......................................... 58
Imamat 11
Kata-kata Bijaksana bagi
Orang-orang Israel .................. 59
Imamat 12
Tahir dan Najis ............................. 59
Imamat 1314
Penyakit Kusta ............................. 60
Imamat 1516
Hari Raya Pendamaian .............. 60
Imamat 1718
Menghindari Praktik-praktik
Penyembahan Berhala ............ 61
Imamat 1920
Haruslah Kamu Kudus,
Sebab Aku Ini Kudus  ........... 61
Imamat 2122
Kekudusan Imamat ..................... 62
Imamat 2325
Hari dan Peristiwa Kudus ......... 62
Imamat 2627
Berkat atau Kutukan ................... 63

Ulangan
Ulangan
Ulangan
Ulangan
Ulangan
Ulangan

26
2728
2930
3132
33
34

Praktik-praktik Umat Allah .......
Nabi Sejati dan Palsu ..................
Hukum-hukum Tertentu bagi
Umat Pilihan .............................
Hutang Kita kepada Allah .........
Berkat dan Kutukan ....................
Kembali kepada Tuhan ...............
Nyanyian Musa ...........................
Berkat-berkat bagi Setiap Suku .
Perpisahan bagi Musa ................

77
77
77
78
78
79
80
80
80

Kitab Yosua ......................................................................... 81
Yosua 1

Yosua 2
Yosua 34
Yosua 5
Yosua 6
Yosua 7
Yosua 8
Yosua 9
Yosua 10
Yosua 1121
Yosua 22

Kitab Bilangan ......................................................................... 63
Bilanggan 14
Sensus ............................................ 64
Bilangan 58
Tambahan bagi Hukum Musa ... 65
Bilangan 9
Paskah Pertama di Padang
Gurun ......................................... 66
Bilangan 10
Meninggalkan Sinai .................... 66
Bilangan 11
Orang Israel Menurutkan
Nafsu Makan Mereka ............. 66
Bilangan 12
Mendukung atau Menolak
Nabi? .......................................... 67
Bilangan 1314
Mencari Negeri Perjanjian ......... 68
Bilangan 15
Memperoleh Pengampunan ...... 68
Bilangan 16
Memberontak Terhadap Nabi ... 69
Bilangan 1719
Akibat dari Kejadian yang
Tragis .......................................... 69
Bilangan 20
Tiga Puluh Delapan Tahun
dalam Keadaan Frustrasi ....... 69
Bilangan 21
Ular Tembaga ............................... 70
Bilangan 2224
Kisah Mengenai Bileam .............. 71
Bilangan 2526
Mengutuk Israel ........................... 71
Bilangan 27
Memilih Pemimpin Baru bagi
Israel ........................................... 72
Bilangan 2830
Perintah-perintah Lama Masih
Berlaku ....................................... 72
Bilangan 31
Bileam Meninggal ....................... 72
Bilangan 32
Tanah bagi Ruben dan Gad ....... 72
Bilangan 3336
Petunjuk-petunjuk tentang
Negeri Perjanjian ..................... 73

Yosua 2324

Kuatkan dan Teguhkanlah
Hatimu .....................................
Pengintai di Yerikho ...................
Menyeberangi Sungai Yordan ...
Tamu Istimewa .............................
Tembok-tembok Runtuh .............
Menaklukkan Kota Ai ................
Menaklukkan Ai ..........................
Diperdaya oleh Orang Gibeon ..
Matahari dan Bulan Berhenti ....
Penaklukan Kanaan Berlanjut ...
Menetap di Bagian Timur
Sungai Yordan ..........................
Pilihlah pada Hari Ini  ............

81
82
82
83
83
84
84
84
85
86
86
86

Kitab Hakim-hakim ............................................................... 87
Hakim-hakim 1
Siapakah yang Akan
Berperang di Pihak Kita? ....... 88
Hakim-hakim 23
Ehud Membebaskan Israel ........ 88
Hakim-hakim 45
Debora Sang Nabiah ................... 88
Hakim-hakim 68
Gideon ........................................... 89
Hakim-hakim 910 Siklus Berlanjut ............................ 89
Hakim-hakim 1112 Kisah Mengenai Yefta ................. 90
Hakim-hakim 13
Kelahiran Simson ........................ 90
Hakim-hakim 1415 Kesalahan Demi Kesalahan ....... 90
Hakim-hakim 16
Simson dan Delila ....................... 91
Hakim-hakim 1721 Israel Menderita Karena
Ketidakpatuhan ........................ 91
Kitab Rut ................................................................................... 91
Rut 1
Ke Mana Engkau Pergi, ke
Situ Jugalah Aku Pergi ......... 92
Rut 2
Rut Bertemu Boas ........................ 92
Rut 34
Rut dan Boas Menikah ............... 92
Kitab Pertama Samuel ........................................................... 93
1 Samuel 1
Untuk Mendapat Anak Inilah
Aku Berdoa ............................. 93
1 Samuel 2
Anak-anak Eli ............................... 94
1 Samuel 3
Samuel Mendengarkan Tuhan .. 95
1 Samuel 46
Tabut Perjanjian ........................... 95
1 Samuel 7
Pertobatan Membawa
Kemenangan ............................. 95
1 Samuel 8
Berikanlah kepada Kami
Seorang Raja  .......................... 96
1 Samuel 910
Saul Diangkat Menjadi Raja ...... 97
1 Samuel 11
Saul Memimpin Israel
Berperang .................................. 97
1 Samuel 12
Tuhan Tetap Raja ......................... 98
1 Samuel 13
Saul Bertindak Bodoh ................. 98
1 Samuel 14
Sumpah yang Bodoh ................... 98
1 Samuel 15
Pentingnya Kepatuhan ............... 98
1 Samuel 16
Tuhan Memilih Seorang Raja
Baru ............................................ 99

Kitab Ulangan ......................................................................... 73
Ulangan 13
Ikhtisar Sejarah ............................ 74
Ulangan 4
Waspadalah .............................. 74
Ulangan 5
Sepuluh Perintah Allah .............. 74
Ulangan 6
Hukum yang Terutama .............. 75
Ulangan 7
Menikah dalam Perjanjian ......... 75
Ulangan 8
Ingatlah! ........................................ 76
Ulangan 910
Tuhan Akan Menolong ............... 76
Ulangan 11
Berkat atau KutukanAnda
Bebas Memilih .......................... 76
Ulangan 1213
Menghindari Praktik-praktik
Jahat ............................................ 77

ii

1 Samuel 17
1 Samuel 1823
1 Samuel 24
1 Samuel 2526
1 Samuel 27
1 Samuel 28
1 Samuel 2931

2 Raja-raja 1114

Daud dan Goliat ........................ 100
Saul Menginginkan Nyawa
Daud ......................................... 100
Menghormati Orang yang
Diurapi Tuhan ........................ 100
Kasihilah Musuhmu .................. 101
Daud di Antara Orang-orang
Filistin ...................................... 101
Kegelapan Rohani Saul ............ 101
Keberhasilan Daud dan
Kematian Saul ........................ 102

2 Raja-raja 1516
2 Raja-raja 17
2
2
2
2
2

Kitab Kedua Samuel ............................................................ 102
2 Samuel 13
Setelah Kematian Saul .............. 102
2 Samuel 45
Daud Menjadi Raja .................... 103
2 Samuel 6
Tabut Perjanjian Datang ke
Yerusalem ................................ 103
2 Samuel 7
Daud Ingin Membangun
Sebuah Bait Suci ..................... 103
2 Samuel 810
Keberhasilan Politik dan
Pribadi Daud .......................... 104
2 Samuel 1112
Kesalahan Tragis Daud ............ 104
2 Samuel 1314
Dosa Anak-anak Daud ............. 105
2 Samuel 1518
Absalom Berusaha Menjadi
Raja ........................................... 106
2 Samuel 1920
Daud Terus Menghadapi
Masalah ................................... 106
2 Samuel 2123
Lebih Jauh Mengenai Daud ..... 106
2 Samuel 24
Lebih Jauh Mengenai
Kesalahan Daud ..................... 107

Raja-raja
Raja-raja
Raja-raja
Raja-raja
Raja-raja

1819
20
21
2223
2425

Raja-raja yang Lebih Kejam,
Bagian 1 .................................... 118
Raja-raja yang Lebih Kejam,
Bagian 2 .................................... 119
Kerajaan Utara (Sepuluh Suku)
Ditawan .................................... 119
Raja Hizkia yang Hidup Benar 120
Lebih Jauh Mengenai Hizkia ... 121
Raja Manasye yang Jahat ......... 121
Kekuatan Firman Allah ............ 121
Yehuda Diperbudak Oleh
Babel ......................................... 122

Kitab Pertama dan Kedua Tawarikh .............................. 122
1 Tawarikh 22:519 Persiapan Membangun Bait
Suci ........................................... 123
1 Tawarikh 29:29
Riwayat Raja Daud  .............. 123
2 Tawarikh 3:1
Salomo Mulai Membangun
Bait Suci ................................... 123
2 Tawarikh 7:112
Kemuliaan Tuhan ...................... 123
2 Tawarikh 11:1317 Orang-orang Lewi Kembali ..... 123
2 Tawarikh 15
Asa Mematuhi Nasihat
Seorang Nabi .......................... 124
2 Tawarikh 20
Putra Asa, Yosafat ..................... 124
2 Tawarikh 26:1421 Uzia Menjadi Penderita Kusta 124
2 Tawarikh 29:111 Janganlah Kamu Lengah ...... 125
2 Tawarikh 36:1116 Kejahatan di Yerusalem ............ 125
Kitab Ezra ............................................................................... 125
Ezra 1
Koresh Menggenapi
Nubuat ..................................... 126
Ezra 2
Siapa yang Kembali ............... 127
Ezra 36
Pembangunan Bait Suci ............ 127
Ezra 7
EzraGuru Kitab Suci .......... 127
Ezra 8
Perjalanan ke Yerusalem ...... 128
Ezra 910
Menikah Dengan Istri-istri Bukan
Israel ......................................... 128

Kitab Pertama Raja-raja ...................................................... 107
1 Raja-raja 12
Kematian Daud .......................... 108
1 Raja-raja 3
Apa yang Harus Kuberikan
Kepadamu ............................... 108
1 Raja-raja 4
Salomo Mengorganisasi
Kerajaan ................................... 108
1 Raja-raja 57
Salomo Membangun Bait Suci 109
1 Raja-raja 8
Bait Suci Dikuduskan ............... 109
1 Raja-raja 9
Tuhan Menampakkan Diri
kepada Salomo ........................ 110
1 Raja-raja 10
Kunjungan Ratu Syeba .............. 110
1 Raja-raja 11
Salomo Berpaling dari Tuhan ... 111
1 Raja-raja 12
Kerajaan yang Terpecah ............ 111
1 Raja-raja 1314
Masalah Ganda ........................... 112
1 Raja-raja 1516
Raja-raja Baru, Masalahmasalah Lama ......................... 112
1 Raja-raja 17
Nabi Elia ....................................... 112
1 Raja-raja 18
Elia Melawan 450 Nabi Baal ..... 113
1 Raja-raja 19
Elia Belajar Lebih Banyak
Lagi Mengenai Roh Kudus ... 114
1 Raja-raja 2021
Ahab Terus Tidak Patuh ............ 114
1 Raja-raja 22
Nabi Mikha .................................. 115

Kitab Nehemia ...................................................................... 128
Nehemia 1
Doa Nehemia .............................. 129
Nehemia 2
Nehemia Pergi ke Yerusalem .. 129
Nehemia 34
Para Pembangun Menghadapi
Perlawanan ............................. 130
Nehemia 5
Nehemia: Seorang Pemimpin
Besar ......................................... 130
Nehemia 6
Nehemia Menyelesaikan
Pembangunan Tembok ......... 130
Nehemia 7
Nama Orang-orang yang
Kembali .................................... 131
Nehemia 8
Ezra Membacakan Tulisan Suci
kepada Orang-orang ............. 131
Nehemia 910
Kekuatan Firman Tuhan .......... 131
Nehemia 1112
Pengudusan Tembok
Yerusalem ................................ 132
Nehemia 13
Nehemia Terus
Mengkhotbahkan
Pertobatan ............................... 132

Kitab Kedua Raja-raja ......................................................... 115
2 Raja-raja 1
Raja Mencari Bantuan dari
Berhala ...................................... 116
2 Raja-raja 2
Elia Diangkat ke Surga .............. 116
2 Raja-raja 34
Mukjizat-mukjizat ...................... 117
2 Raja-raja 5
Penyembuhan Naaman ............. 117
2 Raja-raja 67
Mempercayai Nabi ..................... 118
2 Raja-raja 8
Kebenaran di Antara
Kejahatan Besar ....................... 118
2 Raja-raja 910
Keturunan Ahab
Dimusnahkan .......................... 118

Kitab Ester .............................................................................. 132
Kitab Ayub ............................................................................. 133
Ayub 1
Ayub Kehilangan Segalanya,
Kecuali ..................................... 134
Ayub 2
Ayub Menerima Pencobaan
Lebih Banyak Lagi ................. 134

iii

Ayub 3
Ayub 431
Ayub 3237
Ayub 3839
Ayub 4042

Yesaya 3334

Mengapa Aku Dilahirkan ............. 135
Teman-teman Ayub
Memberi
Nasihat Kepadanya .................... 135
Teman Keempat ............................ 135
Tuhan Berbicara ........................... 135
Ayub Lulus Ujian ........................ 136

Yesaya 35
Yesaya 3639
Yesaya 40
Yesaya 4147
Yesaya 48
Yesaya 49

Kitab Mazmur ......................................................................... 137
Mazmur 22
Mazmur Mengenai Yesus Kristus
138
Mazmur 23
Tuhan Adalah Gembalaku ........ 138
Mazmur 24
Sukacita bagi Kedatangan Tuhan
139
Ayat-ayat Pilihan dari Mazmur ........................................... 139

Yesaya 50
Yesaya 5152
Yesaya 53

Amsal ........................................................................................ 140

Yesaya 54
Yesaya 55
Yesaya 56

Ikhtisar ............................................................................. 140

Pengkhotbah ........................................................................... 141
Pengkhotbah 12
Segala Sesuatu Adalah
Kesiasiaan ........................................ 142
Pengkhotbah 3
Memanfaatkan Kehidupan
Anda Sebaik Mungkin .......... 142
Pengkhotbah 45
Apakah yang Membuat Anda
Bahagia .................................... 142
Pengkhotbah 6
Segala Sesuatu Masih Sia-sia ... 143
Pengkhotbah 711
Menemukan Kepuasan
dalam Hidup .......................... 143
Pengkhotbah 12
Penutup ....................................... 143

Yesaya 57
Yesaya 58
Yesaya 59
Yesaya 60
Yesaya 61
Yesaya 62
Yesaya 63
Yesaya 64
Yesaya 65
Yesaya 66

Kidung Agung ....................................................................... 144
Kitab Yesaya .......................................................................... 144
Yesaya 1
Yesaya Menyerukan Israel
untuk Bertobat ........................ 145
Yesaya 2
Datang ke Gunung Tuhan ....... 145
Yesaya 3
Nubuat Mengenai Orangorang yang Sombong ............ 146
Yesaya 4
Berkat-berkat bagi yang
Rendah Hati ............................ 146
Yesaya 5
Dosa-dosa Israel ......................... 146
Yesaya 6
Yesaya Melihat Tuhan ............... 147
Yesaya 78
Mempercayai Tuhan ................. 147
Yesaya 9
Nubuat Mengenai
Kedatangan Mesias ............... 148
Yesaya 10
Orang-orang yang Merusak
Akan Dihancurkan ................ 148
Yesaya 11
Peristiwa-peristiwa di Masa
Datang ...................................... 148
Yesaya 12
Bersyukurlah kepada Tuhan ... 149
Yesaya 1314
Babel dan Bintang Timur ......... 149
Yesaya 1523
Nubuat Mengenai Bangsabangsa yang Tidak Melayani
Tuhan ....................................... 150
Yesaya 24
Dunia yang Jahat
Dihancurkan ........................... 151
Yesaya 25
Yesaya Memuji Tuhan ............... 151
Yesaya 26
Nyanyian Puji-pujian Yesaya .. 151
Yesaya 27
Tuhan dan Kebun
Anggur-Nya ............................ 151
Yesaya 28
Nasihat bagi Orang yang
Sombong .................................. 152
Yesaya 29
Keajaiban yang Menakjubkan . 152
Yesaya 3032
Percaya kepada Tuhan .............. 153

Kedatangan Kedua Yesus Kristus
153
Pesan Pengharapan ...................... 153
Kisah Mengenai Raja Hizkia ........ 154
Kekuatan dan Kebesaran Tuhan
154
Penebus Israel .............................. 155
Undangan untuk Kembali ............ 156
Pesan bagi Israel yang
Terserak
156
Kembali kepada Tuhan .................. 157
Terjagalah! Dan Datanglah KepadaNya ............................................ 157
Nubuat Mengenai Penderitaan Yesus
Kristus ...................................... 158
Suami yang Baik Hati ................... 158
Undangan dari Tuhan .................. 159
Tuhan Menyelamatkan Semua Bangsa
159
Tuhan Memiliki Kuasa untuk
Menyembuhkan ..................... 159
Berpuasa dan Hari Sabat .......... 159
Dosa dan Akibat-akibatnya ..... 160
Biarlah Terangmu Bercahaya .. 160
Misi Tuhan dan Para
Hamba-Nya ............................. 161
Penebusan Umat Israel ............. 161
Kedatangan Kedua Yesus
Kristus ...................................... 161
Doa Orang yang Hidup Benar 161
Milenium ..................................... 162
Harapan Sion .............................. 162

Kitab Yeremia ........................................................................ 162
Yeremia 1
Seruan Yeremia .......................... 163
Yeremia 23
Dosa-dosa Yehuda dan Pesan
Yeremia .................................... 163
Yeremia 46
Kami Tidak Perlu Bertobat  . 164
Yeremia 7
Khotbah Bait Suci Yeremia ....... 164
Yeremia 8
Lebih Banyak Lagi
Hukuman bagi Yehuda ......... 165
Yeremia 910
Yeremia Meratap dan Berdoa
bagi Yehuda ............................ 165
Yeremia 1115
Hukuman Allah ......................... 165
Yeremia 16
Harapan di Zaman Akhir ........ 166
Yeremia 17
Dosa-dosa Yehuda ..................... 166
Yeremia 1819
Barang-barang Tembikar dan
Yehuda ..................................... 167
Yeremia 20
Kesulitan-kesulitan Yeremia .... 167
Yeremia 2122
Nubuat-nubuat bagi Dua
Raja ........................................... 167
Yeremia 23
Nabi-nabi Palsu .......................... 168
Yeremia 24
Buah yang Baik dan yang
Buruk ....................................... 168
Yeremia 2526
Menolak Para Nabi
Menuntun pada Penawanan 168
Yeremia 2728
Kuk Babel .................................... 169
Yeremia 29
Surat Yeremia kepada Orangorang yang Tertawan ............ 169
Yeremia 30
Tuhan Menjanjikan
Pertolongan ............................. 169
Yeremia 31
Pengumpulan Israel .................. 170
Yeremia 32
Yeremia Membeli Tanah ........... 171

iv

Yeremia 33
Yeremia 34
Yeremia 35
Yeremia 36
Yeremia 3744
Yeremia 45
Yeremia 4651
Yeremia 52

Hosea 45
Hosea 6

Damai di Yerusalem ..................... 171
Kutukan bagi Zedekia dan Orangorang Yahudi ............................ 171
Orang-orang Rekhab .................... 171
Barukh, Sang Ahli Kitab .............. 172
Babel Menaklukkan Yehuda ......... 172
Orang Benar Juga Memiliki
Pencobaan ............................... 173
Kehancuran Bangsa-bangsa .... 173
Tulisan Terakhir Yeremia ......... 173

Hosea 710
Hosea 11
Hosea 1214

Dosa-dosa Israel dan Yehuda ....... 189
Allah Menginginkan
Pertobatan
yang Tulus ................................ 189
Israel Menuai Apa yang Dia Tanam
189
Bukti Adanya Kasih Allah ............ 189
Seruan untuk Kembali
kepada
Tuhan ........................................ 190

Kitab Yoel ................................................................................ 190
Yoel 1
Belajar dari Serangan
Belalang
190
Yoel 2
Siapa yang Akan Dapat Selamat di
Hari
Penghakiman .......................... 191
Yoel 3
Pertempuran Besar .................... 191

Ratapan Yeremia .................................................................. 173
Ratapan 1
Akibat-akibat Dosa .................... 174
Ratapan 24
Mengapa Yehuda Dihukum? ... 174
Ratapan 5
Permohonan Yeremia ................ 174
Kitab Yehezkiel ..................................................................... 175
Yehezkiel 1
Penglihatan Yehezkiel
Mengenai Kemuliaan Allah . 175
Yehezkiel 23
Pemanggilan Yehezkiel untuk
Melayani .................................. 176
Yehezkiel 45
Nubuat-nubuat Mengenai
Kehancuran Yerusalem ......... 177
Yehezkiel 67
Dosa dan Kehancuran .............. 177
Yehezkiel 811
Mengapa Yerusalem
Ditaklukkan ............................ 177
Yehezkiel 1217
Mengapa Dalam Penawanan? . 177
Yehezkiel 18
Tanggung Jawab Atas Dosa ..... 178
Yehezkiel 1920
Pemimpin-pemimpin yang
Tidak Mau Mendengarkan .. 178
Yehezkiel 2124
Kejahatan Menuntun pada
Kehancuran ............................. 179
Yehezkiel 2532
Hukuman bagi Bangsabangsa Lainnya ...................... 179
Yehezkiel 33
Penjaga di Atas Menara ........... 180
Yehezkiel 34
Gembala-gembala Israel ........... 180
Yehezkiel 35
Kehancuran Edom ..................... 181
Yehezkiel 36
Pesan Pengharapan ................... 181
Yehezkiel 37
Dua Penglihatan Mengenai
Pemulihan ............................... 181
Yehezkiel 3839
Pertempuran Gog dan Magog 182
Yehezkiel 4042
Penglihatan Yehezkiel
Mengenai Bait Suci ................ 182
Yehezkiel 4344
Kemuliaan Allah Memenuhi
Bait Suci ................................... 182
Yehezkiel 4546
Lebih Jauh Mengenai Bait Suci 183
Yehezkiel 47
Air Bait Suci yang
Menyembuhkan ..................... 183
Yehezkiel 48
Israel Berkumpul dan Tuhan
Menyertai Mereka .................. 183

Kitab Amos ....................................................................... 191
Amos 12
Amos 3
Amos 4
Amos 5
Amos 6
Amos 79

Kutukan bagi Israel dan
Bangsa-bangsa di
Sekitarnya ................................
Peranan Nabi ..............................
Aku Telah Berusaha
Menolongmu ........................
Mencari Tuhan dan Hidup ......
Celakalah Mereka yang
Merasa Tenteram ....................
Lima Penglihatan Amos ...........

192
192
193
193
193
194

Kitab Obaja ............................................................................. 194
Obaja
Menebus Orang Mati ................ 194
Kitab Yunus ........................................................................... 195
Yunus 12
Dapatkah Anda Lari dari
Tuhan ....................................... 195
Yunus 34
Yunus di Niniwe ........................ 195
Kitab Mikha ........................................................................... 196
Mikha 12
Israel dan Yehuda Keduanya
Akan Jatuh .............................. 196
Mikha 3
Para Pemimpin yang Jahat
Ditegur ..................................... 196
Mikha 4
Tuhan Akan Memerintah di
Sion ........................................... 197
Mikha 5
Kedatangan Mesias ................... 197
Mikha 67
Dosa-dosa Israel dan Belas
Kasih Tuhan ............................ 197
Kitab Nahum ......................................................................... 198
Kitab Habakuk ...................................................................... 198
Habakuk 12
Pertanyaan dan Jawaban ......... 198
Habakuk 3
Doa Habakuk ............................. 198

Kitab Daniel ........................................................................... 183
Daniel 1
Pemuda Israel yang Setia ......... 184
Daniel 2
Mimpi Nebukadnezar .............. 184
Daniel 3
Tiga Pemuda yang Berani ........ 185
Daniel 45
Dua Raja yang Sombong .......... 186
Daniel 6
Daniel di Kandang Singa ......... 186
Daniel 712
Nubuat Mimpi dan
Penglihatan Daniel ................ 187

Kitab Zefanya ........................................................................ 199
Zefanya 12
Hari Penghakiman .................... 199
Zefanya 3
Kata-kata Pendorong
Semangat ................................. 199
Kitab Hagai ............................................................................ 199
Hagai 1
Menyelesaikan Bait Suci ........... 200
Hagai 2
Teruslah Membangun! .............. 200

Kitab Hosea ............................................................................ 187
Hosea 13
Perjanjian Pernikahan ............... 188

v

Kitab Zakharia ........................................................................ 201
Zakharia 16
Delapan Penglihatan
Zakharia201
Zakharia 78
Yerusalem Sekarang dan
Masa
Datang ....................................... 201
Zakharia 9
Kedatangan Raja ........................... 202
Zakharia 10
Janji-janji Zaman Akhir ................ 202
Zakharia 1113
Orang Yahudi dan
Juruselamat
Mereka ....................................... 202
Zakharia 14
Kedatangan Kedua Yesus Kristus
202
Kitab Maleakhi ....................................................................... 203
Maleakhi 1
Penyembahan yang Tidak
Tulus
204
Maleakhi 2
Para Imam Diperintahkan untuk
Bertobat ..................................... 204
Maleakhi 34
Kedatangan Tuhan ....................... 204

vi

Beberapa Hal yang Seharusnya Anda Ketahui Mengenai Perjanjian Lama
Kesaksian Mengenai Kristus

mengingat jenis-jenis tulisan yang berbeda di dalam
Perjanjian Lama. Misalnya, tulislah empat nama berikut di
sebelah kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam daftar isi
Alkitab Anda.

Seperti semua tulisan suci, Perjanjian Lama adalah saksi dan
kesaksian yang menyatakan bahwa Allah hidup, bahwa
Yesus Kristus adalah Juruselamat semua orang, dan bahwa
kita harus menyembah Mereka dan menjalankan ajaranajaran Mereka untuk memperoleh kedamaian dalam
kehidupan ini dan kehidupan kekal setelah kematian.

1. Hukum. Kitab-kitab Kejadian sampai Ulangan sering
disebut sebagai hukum. Karena Musa menulis kitabkitab tersebut maka kadang-kadang disebut lima Kitab
Musa. Kejadian dimulai dengan Penciptaan dunia dan
Adam serta Hawa, dan Ulangan berakhir pada akhir
kehidupan Musa. Kelima kitab ini menceritakan
mengenai perjanjian-perjanjian yang dibuat Allah kepada
manusia dan mengenai perintah-perintah yang harus
dijalankan manusia sebagai bagian dari perjanjian
mereka.

Presiden Spencer W. Kimball mengatakan, Yesus Kristus
adalah Allah Perjanjian Lama, dan Dialah yang [berbicara]
kepada Abraham dan Musa. Dialah yang mengilhami
Yesaya dan Yeremia; Dialah yang memberitahukan
sebelumnya melalui orang-orang pilihan-Nya peristiwaperistiwa yang akan terjadi di masa mendatang (dalam
Conference Report, April 1977, 113; atau Ensign, Mei 1977, 76).

2. Sejarah. Kitab-kitab Yosua sampai Ester menceritakan
mengenai kelanjutan sejarah orang Israel selama lebih
dari enam ratus tahun setelah Musa. Kitab-kitab tersebut
umumnya disebut sebagai kitab sejarah. Kitab-kitab ini
biasanya disusun sesuai dengan urutan secara kronologis;
akan tetapi, 12 Tawarikh merupakan versi penulis
penting lainnya mengenai sejarah yang sama yang
terdapat di dalam 12 Raja-raja.

Setelah Kebangkitan-Nya, Yesus menampakkan diri kepada
dua orang pria yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju
Emaus. Dia mengutip nubuat-nubuat Perjanjian Lama
mengenai diri-Nya yang mengisi kedua orang itu dengan
Roh dan membuat hati mereka berkobar-kobar dengan
kesaksian (lihat Lukas 24:1332). Sewaktu Anda
mempelajari Perjanjian Lama, carilah kebenaran yang dapat
mengajar Anda lebih banyak lagi mengenai Yesus Kristus
dan bagaimana menerapkan Injil-Nya di dalam kehidupan
Anda. Sebagai bagian dari pelajaran Anda, Anda perlu
menyediakan buku catatan untuk mencatat mengenai
pengertian-pengertian dan tugas-tugas. Anda mungkin
perlu menyediakan tempat khusus di dalam buku catatan
Anda untuk hal-hal yang Anda pelajari yang secara khusus
mengajarkan atau memberikan kesaksian mengenai Kristus.
Anda mungkin juga mendapati hati Anda dipenuhi dengan
kesaksian mengenai Yesus Kristus sementara Anda mencariNya dalam Perjanjian Lama.

3. Puisi. Kitab-kitab Ayub sampai Pengkhotbah sarat dengan
ajaran-ajaran dan wahyu yang ditulis dalam bentuk
puisi; sehingga, bagian ini dikenal sebagai puisi. Kidung
Agung juga termasuk golongan puisi meskipun, menurut
Nabi Joseph Smith, Kidung Agung bukan merupakan
tulisan yang diilhami. Kitab Mazmur berisi kata-kata dan
musik kudus pada zaman itu.
4. Para Nabi. Kitab-kitab Yesaya sampai Maleakhi berisi
ajaran-ajaran para nabi yang berlainan pada masa orang
Israel memiliki raja-raja. Kitab-kitab ini tidak disusun
sesuai dengan urutan sejarahnya. Kita tidak mengetahui
alasan mengapa kitab-kitab tersebut disusun dalam
urutan seperti sekarang.

Kisah Perjanjian Lama

Perjanjian Lama dimulai dengan penciptaan pria dan wanita
pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Perjanjian Lama
menceritakan secara singkat sejarah mengenai keturunan
Adam dan Hawa sampai pada zaman Nuh ketika air bah
besar menghancurkan semua orang dan hewan, kecuali Nuh
dan keluarganya dan hewan-hewan yang ada di dalam
bahtera. Setelah menceritakan mengenai kisah Nuh,
Perjanjian Lama mencatat secara singkat peristiwa-peristiwa
yang menuntun pada kehidupan Abraham, yang mengikat
perjanjian (janji-janji kudus) dengan Allah dan menerima
janji-janji khusus dari Allah mengenai keturunannya. Janjijanji yang dibuat Allah kepada Abraham disebut Perjanjian
Abraham. Perjanjian Abraham dilanjutkan oleh Ishak, putra
Abraham dan Yakub, cucunya, yang disebut Allah sebagai
Israel. Perjanjian Lama kemudian mencatat hubunganhubungan Allah dengan umat-Nya, keturunan Yakub, yang
disebut umat Israel atau orang Israel.

Manfaat Mempelajari Perjanjian Lama bagi Anda

Beberapa kisah dalam Perjanjian Lama merupakan kisahkisah yang paling terkenal dalam sejarah. Jika kita tidak
mengenalnya, maka banyak dari kisah dalam Perjanjian
Lama, Kitab Mormon dan Ajaran dan Perjanjian tidak akan
terlalu bermakna. Tetapi kita harus berbuat lebih dari
sekadar mengenal kisah-kisahnya. Kita harus mempelajari
ajaran sejati dari kisah-kisah tersebut dan menerapkannya di
dalam kehidupan kita.
Sewaktu Anda mempelajari dengan tekun Perjanjian Lama,
Anda akan mendapati saat ketika Roh akan menyentuh hati
Anda dan menolong Anda untuk menjadi lebih seperti
Kristus. Selama ribuan tahun Perjanjian Lama telah
menolong orang yang beriman untuk mengikuti rencana
Bapa Surgawi.

Tinjauan Perjanjian LamaDaftar Isi

Cara Menggunakan Buku Penuntun Ini

Simaklah Nama dan Susunan Semua Kitab Perjanjian Lama
dan Perjanjian Baru di bagian depan Alkitab Anda. Pada
waktu Perjanjian Lama disusun, kitab-kitabnya tidak
disusun secara kronologis. Alangkah baiknya jika Anda
menandai daftar isi Alkitab Anda sehingga Anda dapat

Seperti yang tersirat dalam judul buku panduan ini, buku ini
adalah penuntun Anda dalam Mempelajari Tulisan Suci.
Buku penuntun ini memberikan bantuan dengan cara-cara
berikut.
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 Mulailah dengan berdoa.
 Bacalah pendahuluan untuk bab yang akan Anda
pelajari dan pertimbangkan keterampilan belajar
Sebelum Membaca lainnya (lihat hlm. 5).

dan hidup di hadirat Allah. Banyak di antara ajaranajaran ini terdapat dalam Musa 6. Nabi Henokh
mengajar umatnya dengan kebenaran-kebenaran ini
dalam usahanya mengilhami mereka untuk bertobat
dari dosa-dosa mereka dan dari kejahatan agar mereka
dapat ditebus dan dibawa kembali ke hadirat Allah.

Zaman Adam

 Bacalah bab-bab yang telah ditugaskan. Sewaktu
Anda membaca, lihat bagian Memahami Tulisan
Suci dari buku penuntun untuk memperoleh
pertolongan. Gunakan keterampilan belajar Sewaktu
Membaca (lihat hlm. 5). Gunakan buku catatan atau
kertas catatan Anda untuk mencatat dan menulis
pertanyaan-pertanyaan. Tulislah juga mengenai
perasaan atau kesan yang Anda anggap penting.

Zaman Kita

C

Memperoleh Pengertian Tambahan dari
Kitab Mormon
Musa 5:911 menceritakan mengenai beberapa
berkat yang diterima Adam dan Hawa dan
keturunan mereka karena Kejatuhan. Bacalah 2
Nefi 2:1927 dan buatlah ringkasan apa yang Anda
pelajari dari dua rujukan ini mengenai mengapa
Kejatuhan Adam dan Hawa merupakan bagian
yang diperlukan dari rencana Bapa Surgawi dan
bagaimana Kejatuhan merupakan berkat bagi kita.

D

Memahami Tulisan Suci
Musa 6
Dekrit (ayat 30)
Pengumuman resmi
Kenestapaan (ayat 48)
Kesedihan

Menjawab Pertanyaan Kain

Mempelajari Tulisan Suci

Kain mengajukan dua pertanyaan penting (lihat
Musa 5:16, 34) yang masih diajukan oleh orangorang di zaman sekarang. Tulislah sepucuk surat
menjelaskan jawaban yang benar terhadap
pertanyaan Kain tersebut.

E

Lakukan setidaknya tiga kegiatan berikut (AE)
sewaktu Anda mempelajari Musa 6.

A

Bujukan Setan

B
C

Membuat Daftar Isi

Tulislah bagaimana menurut Anda bentuk daftar isi
yang seharusnya untuk kitab yang diuraikan dalam
Musa 6:525.

Bacalah Musa 5:1213 dan pertimbangkan
tindakan Adam dan Hawa dan tindakan Setan.
1. Dalam hal-hal yang sama apakah Anda melihat
adanya pengaruh Setan di zaman sekarang?
2. Apa yang tidak Setan iklankan dalam bujukanbujukannya? (lihat Musa 5:41, 5254; lihat juga
Alma 30:60).

A

Henokh Mengajarkan Asasasas Utama Injil
Adam dan Hawa jatuh karena ketidakpatuhan
mereka terhadap hukum, dan mereka
dikucilkan dari hadirat Allah (Musa 5:4). Kita
membaca dalam Musa 5 bagaimana
ketidakpatuhan menuntun manusia bahkan
lebih menjauhi Allahseperti dalam kasus
Kain, Lamekh, dan yang lainnya. Setelah
Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden,
mereka diajari untuk memahami dan
menjalankan ajaran-ajaran dan membuat serta
mematuhi perintah-perintah. Mereka juga
belajar tata cara-tata cara penyelamatan yang
diperlukan bagi mereka untuk dapat kembali

A

 Lakukan kegiatan ini dalam bagian Mempelajari
Tulisan Suci untuk bab yang sedang Anda pelajari.
Kadang-kadang Anda perlu memilih kegiatankegiatan apa yang harus dilakukan. Jika Anda ingin
belajar lebih banyak lagi mengenai Perjanjian Lama,
lakukan semua kegiatan.

Kejadian 5; Musa 6

B

Menulis Mengenai atau kepada Keluarga
Anda

1. Menurut Musa 6:4546, mengapa Henokh dan
umatnya mengenal para leluhur mereka (para bapa)?
2. Tulislah mengenai salah seorang leluhur Anda yang
Anda kenal karena adanya catatan yang tertulis.
Sertakan sesuatu mengenai mereka yang mengilhami
Anda untuk menjadi orang yang lebih baik.
atau
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Tulislah sesuatu yang Anda inginkan agar keturunan
Anda ketahui mengenai Anda. Pertimbangkanlah katakata Presiden Kimball:

Program Seminari Belajar-di-Rumah

Jika Anda berada dalam Program Seminari Belajar-diRumah, bagan bacaan yang menyertainya memperlihatkan
kepada Anda apa yang seharusnya Anda baca setiap
minggu seminari. Ingatlah bahwa seminari adalah program
pendidikan keagamaan setiap hari, dan bahwa membaca
tulisan suci dengan sungguh-sungguh hendaknya dilakukan
setiap hari, dan bahwa Anda hendaknya mengerjakan tugas
seminari Anda setiap hari sekolah meskipun Anda tidak
bermaksud untuk menghadiri seminari setiap hari. Jika
Anda memiliki kira-kira tiga puluh enam minggu dalam
tahun seminari Anda, guru Anda akan memberitahukan
kepada Anda bab-bab mana yang seharusnya Anda baca
dalam seminggu dan tugas-tugas apa yang harus
diselesaikan. Membaca tulisan suci dan menggunakan buku
penuntun ini setidaknya memerlukan waktu tiga puluh
sampai empat puluh menit setiap hari sekolah jika Anda
tidak menghadiri kelas seminari.

Pendahuluan

Tercetak dibawah pada setiap gulungan, Anda akan
menemukan pendahuluan bab-bab di dalam tulisan
suci yang menjadi tugas bacaan Anda dan penjelasan
terhadap bab-bab yang tidak menjadi tugas bacaan Anda.
Bagian Pendahuluan berisi jenis-jenis keterangan berikut:
 Latar belakang sejarah
 Penjelasan mengenai hubungan bagian tulisan suci
dengan bab-bab sebelum atau sesudahnya
 Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipikirkan sebelum
atau pada waktu Anda membaca untuk menolong
Anda memusatkan perhatian pada blok tulisan suci
tersebut

B

Memahami Tulisan Suci

C

Mempelajari Tulisan Suci

Setiap minggu Anda hendaknya memberikan kepada guru
Anda lembaran dari buku catatan Anda yang berisi pikiranpikiran Anda mengenai tulisan suci dan pertanyaanpertanyaan yang telah Anda jawab untuk minggu itu. Guru
Anda akan membawa dan menanggapinya dan
mengembalikan buku catatan Anda. Anda mungkin perlu
memiliki dua buku catatan dan menggunakannya secara
bergantian. Anda juga dapat menulis di dalam buku catatan
dalam bentuk binder lembaran lepas dan menyerahkan
lembaran-lembaran yang telah Anda kerjakan minggu
tersebut. Setelah guru Anda mengembalikan lembaranlembaran itu, masukkan kembali di dalam buku catatan
tersebut.

Bagian Memahami Tulisan Suci menyediakan
pertolongan untuk kata-kata dan ungkapan yang
sulit disertai dengan komentar untuk menolong Anda
memahami gagasan dan konsep yang terdapat di dalam
tulisan suci. Komentar ini sering kali menyertakan
pernyataan-pernyataan dari Pembesar Umum.

Bagian Mempelajari Tulisan Suci berisi
pertanyaan-pertanyaan dan kegiatan-kegiatan yang
menolong Anda menemukan, memikirkan dan menerapkan
asas-asas injil yang terdapat di dalam tulisan suci. Anda
akan melakukan kegiatan ini dalam sebuah buku catatan
atau di atas lembar kertas Anda sendiri karena buku
penuntun ini tidak menyediakan tempat untuk membuat
catatan.

Program Seminari Harian

Jika Anda mengikuti Program Seminari Setiap Hari, Anda
perlu menggunakan buku penuntun belajar ini sebagaimana
yang diperintahkan oleh guru Anda.

Langkah-langkah berikut ini akan menolong Anda sewaktu
Anda mempelajari Tulisan Suci:

Mempelajari Tulisan Suci
Buku penuntun ini adalah penuntun untuk menolong Anda
membaca, mempelajari, dan memahami tulisan suci.
Kebanyakan dari waktu belajar Anda akan diluangkan
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untuk membaca dan memikirkan mengenai tulisan suci,
sehingga bagian ini telah dimasukkan untuk menolong
Anda memperoleh lebih banyak dari usaha belajar tersebut.

 Belajarlah di tempat yang memungkinkan Anda
berkonsentrasi tanpa gangguan.
 Belajarlah selama jangka waktu tertentu, bukan
membaca sejumlah bab atau halaman tertentu: enam
puluh menit adalah waktu yang ideal, tiga puluh
menit adalah suatu prestasi yang hebat, namun lima
belas menit dapat juga bermanfaat.

Penatua Howard W. Hunter, sebagai anggota Kuorum Dua
Belas Rasul, memberikan kepada para anggota Gereja
nasihat berharga mengenai mempelajari tulisan suci, yang
diringkas di bawah ini. Anda mungkin perlu mencatat
gagasan-gagasan ini di atas kartu dan menaruh kartu
tersebut di tempat di mana Anda dapat melihatnya dengan
mudah sewaktu Anda belajar.

 Milikilah sebuah rencana belajar.
(Lihat Conferece Report, Oktober 1979, 9193; atau Ensign,
November 1979, 6465).

 Bacalah dengan seksama untuk memahami tulisan
suci.

Di samping mengikuti nasihat ini, menggunakan
keterampilan belajar yang baik juga akan menolong sewaktu
Anda mempelajari tulisan suci.

 Belajarlah setiap hari.
 Tentukan waktu belajar Anda secara teratur setiap
hari.
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Bagan Bacaan Perjanjian Lama
Satu Hari Baca Sepuluh Menit
atau Lebih

Bab-bab yang Ditugaskan untuk Dibaca Minggu Ini

M

S

S

R

K

J

S Minggu 1

“Mempelajari Tulisan Suci”

M

S

S

R

K

J

S Minggu 2

Abraham 3:22–28 Musa 1 2 3 4

M

S

S

R

K

J

S Minggu 3

Musa 5 6 7

M

S

S

R

K

J

S Minggu 4

Musa 8 Kejadian 6:14–22 7 8 9:1–17 11:1–9

M

S

S

R

K

J

S Minggu 5

Abraham 1 2 Kejadian 13 14:13–24 15 16 17

M

S

S

R

K

J

S Minggu 6

Kejadian 18 21:1–21 22 23 (Kegiatan)

M

S

S

R

K

J

S Minggu 7

Kejadian 24 25:19–34 27 28 29 30:1–24 32 33

M

S

S

R

K

J

S Minggu 8

Kejadian 35 37 39 40 41

M

S

S

R

K

J

S Minggu 9

Kejadian 42 43 44 45 46 49 50 TJS, Kejadian 50:24–38

M

S

S

R

K

J

S Minggu 10

Keluaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M

S

S

R

K

J

S Minggu 11

Keluaran 12 13 14 15:22–27 16 17

M

S

S

R

K

J

S Minggu 12

Keluaran 18 19 20–24

M

S

S

R

K

J

S Minggu 13

Kegiatan untuk Keluaran 25–27, 30 28 29 32 33 34

M

S

S

R

K

J

S Minggu 14

Imamat 1 10 11 14 16 19 26

M

S

S

R

K

J

S Minggu 15

Bilangan 6 9 11 12 13 14 16 21:4–9 22 23 24 27:12–23

M

S

S

R

K

J

S Minggu 16

Ulangan 4 6 7:1–6 8 10:10–22 26 28 30 32

M

S

S

R

K

J

S Minggu 17

Yosua 1 2 3 4 5:10–15 6 7 10 23 24

M

S

S

R

K

J

S Minggu 18

Hakim-hakim 6 7 8 13 14 15 16 Rut 1 2 3 4

M

S

S

R

K

J

S Minggu 19

1 Samuel 1 2 3 7 8 9 10

M

S

S

R

K

J

S Minggu 20

1 Samuel 13 15 16 17 24 26

M

S

S

R

K

J

S Minggu 21

2 Samuel 7 9 11 12 13 14

M

S

S

R

K

J

S Minggu 22

1 Raja-raja 3 8 9:1–9 11 12 17 18 19

M

S

S

R

K

J

S Minggu 23

2 Raja-raja 2 4 5 6 17 18 19 22 23

M

S

S

R

K

J

S Minggu 24

Pilihan dari 1 dan 2 Tawarikh 2 Tawarikh 15 20 Ezra 9 10 Nehemia 1 6 8

M

S

S

R

K

J

S Minggu 25

Ester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ayub 1 2 3 38 42

M

S

S

R

K

J

S Minggu 26

Mazmur 22 23 24 Ayat-ayat pilihan dari Mazmur dan Amsal Pengkhotbah 1 2 4 5 12

M

S

S

R

K

J

S Minggu 27

Yesaya 1 2 4 5 11 14

M

S

S

R

K

J

S Minggu 28

Yesaya 24 29 30:15–21 33:14–17 40 42:1–7 47:5–10

M

S

S

R

K

J

S Minggu 29

Yesaya 48 49 50 53 55 58 61:1–3 63:1–9 65:17–25

M

S

S

R

K

J

S Minggu 30

Yeremia 1 7 9:23–24 16 17:5–8, 19–27 23 29:11–14

M

S

S

R

K

J

S Minggu 31

Yeremia 30 31 33:15–18 52 Ratapan 1 5 Yehezkiel 2 3

M

S

S

R

K

J

S Minggu 32

Yehezkiel 11:16–20 18 20:33–44 33 34 37

M

S

S

R

K

J

S Minggu 33

Daniel 1 2 3 6

M

S

S

R

K

J

S Minggu 34

Hosea 1 2 3 13:9–14 Yoel 2 Amos 3 4 5:4–6, 14–15 8:11–12 Obaja 1:21

M

S

S

R

K

J

S Minggu 35

Yunus 1 2 3 4:1–11 Mikha 3 5:2 6:7–8 Habakuk 3:17–18 Zefanya 3 Hagai 1

M

S

S

R

K

J

S Minggu 36

Zakharia 9:9 10 11:12–13 12:10 13:6 14 Maleakhi 3 4
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Keterampilan Belajar

Suci dari buku penuntun ini akan menolong Anda
memahami banyak kata dan ungkapan sulit.

Nefi mengatakan bahwa kita harus bergirang hati (2 Nefi
32:3) pada tulisan suci, dan Yesus memerintahkan bangsa
Nefi untuk menyelidiki [nya] dengan tekun (3 Nefi 23:1).
Cara belajar seperti ini melibatkan lebih dari sekadar
membaca tulisan suci dengan cepat. Gagasan dan
keterampilan berikut ini akan menolong Anda belajar lebih
banyak. Gagasan dan keterampilan ini dibagi menjadi tiga
kategori berbeda: sebelum membaca, selama membaca, dan
setelah membaca.

Waspadalah bahwa kadang-kadang Tuhan telah mengilhami
para nabi-Nya untuk menyertakan penjelasan di dalam
tulisan mereka yang menolong kita mengetahui arti katakata dan ungkapan. Misalnya, baca Mosia 3:19 dan tanyakan
kepada diri Anda sendiri apa maknanya menjadi seperti
seorang anak kecil.
Mempersamakan Tulisan Suci
Menggunakan nama Anda sendiri dalam sebuah ayat
menolong menjadikan ajaran tulisan suci lebih bersifat
pribadi. Misalnya, apakah ada bedanya jika Anda
menggunakan nama Anda sendiri sebagai pengganti
manusia dalam Musa 1:39.

Sebelum Membaca
Berdoa
Tulisan suci ditulis melalui ilham. Oleh karena itu, tulisan
suci akan paling dipahami sewaktu kita memiliki
penemanan Roh. Dalam Perjanjian Lama kita belajar
mengenai Imam Ezra, yang telah bertekad untuk meneliti
Taurat Tuhan (Ezra 7:10). Kita mempersiapkan hati kita
membaca tulisan suci dengan berdoa setiap kali kita
membacanya.

Membayangkan
Bayangkan di dalam pikiran Anda sendiri apa yang sedang
terjadi. Misalnya, sewaktu Anda membaca Kejadian 37,
bayangkan bagaimana perasaan Anda seandainya Anda
salah seorang dari adik lelaki dalam sebuah keluarga dan
semua kakak lelaki Anda membenci atau iri kepada Anda.

Memperoleh Informasi Latar Belakang
Memahami latar belakang sejarah tulisan suci akan
menolong Anda memperoleh wawasan yang lebih luas
sewaktu Anda membaca tulisan suci. Buku penuntun ini
juga menyediakan beberapa latar belakang tulisan suci. Jika
Anda memiliki waktu, Anda dapat juga merujuk pada
buku-buku lain yang disetujui Gereja dan buku-buku
penuntun yang memiliki latar belakang tulisan suci yang
sedang Anda baca.

Kadang-kadang, tulisan suci meminta kita untuk
membayangkan. Bacalah Alma 5:1518 dan berhenti sejenak
untuk melakukan apa yang disarankan Alma. Luangkan
waktu beberapa menit untuk menulis mengenai bagaimana
perasaan Anda sewaktu Anda membayangkan ayat-ayat
tersebut.
Mencari Kata Penghubung
Kata-kata penghubung termasuk di antaranya adalah: dan,
tetapi, karena, oleh karena itu, dan meskipun demikian. Sewaktu
Anda membaca kata-kata ini, perhatikan bantuan apa yang
dapat menolong Anda memahami mengenai dua gagasan
atau lebih. Kadang-kadang kata-kata tersebut
memperlihatkan bagaimana dua hal atau lebih mengandung
makna yang serupa atau berbeda.

Mengajukan Pertanyaan
Sebelum Anda membaca, akan sangat menolong jika Anda
mengajukan pertanyaan kepada diri Anda sendiri seperti
Siapa yang menulis ayat-ayat ini Untuk siapa
Mengapa ajaran ini dimasukkan dalam tulisan suci Apa
yang ingin saya ketahui atau pelajari sewaktu saya
membaca hari ini dan Apa yang Tuhan ingin agar saya
pelajari dari tulisan suci ini Sewaktu Anda membaca
tulisan suci, carilah jawaban terhadap pertanyaan Anda.
Ingatlah bahwa Anda juga dapat mencari jawaban dalam
buku-buku penuntun atau terbitan-terbitan Gereja lainnya.

Misalnya, jika Anda memikirkan mengenai apa yang
dimaksudkan dengan kata karena dalam Mosia 26:23, Anda
dapat mempelajari sebuah kebenaran penting mengenai
pelajaran tulisan suci.

Membaca Judul Halaman
Judul halaman adalah ringkasan sederhana mengenai
gagasan-gagasan utama dalam suatu bab. Membaca judul
halaman sebelum Anda mulai membaca suatu bab bukan
saja merupakan kebiasaan belajar yang baik, tetapi juga
akan menolong Anda mempersiapkan diri untuk
mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban selama Anda
membaca.

[Contoh tulisan suciMosia 26:23]
2. Mereka tidak mempercayai apa
yang telah dikatakan mengenai
orang mati, mereka
juga tidak mempercayai mengenai
kedatangan Kristus.
3. Maka karena ketidakpercayaan
mereka itu, mereka tidak dapat memahami firman Allah dan hati mereka dikeraskan.

bkebangkitan

Selama Membaca

Kata Karena menunjukkan
adanya hubungan sebab dan
akibat antara
ketidakpercayaan orang-orang
dan kemampuan mereka
untuk memahami tulisan suci
serta perkataan para nabi.

Sekarang bacalah Ajaran dan Perjanjian 45:3032 dan
perhatikan bagaimana kata tetapi memperlihatkan suatu
perbedaan kontras antara keadaan orang jahat dan orang
benar di zaman akhir.

Jangan Takut Berhenti
Kebanyakan bongkahan emas tidak terdapat di permukaan
tanahAnda harus menggalinya. Pelajaran tulisan suci
Anda akan menjadi lebih berharga jika Anda membaca
perlahan-lahan atau berhenti membaca dan melakukan
beberapa kegiatan yang menyertainya.

[Contoh tulisan suciA&P: 45:3032]
Dengan menekankan kata
tetapi dapat memberikan
kepada kita kepastian bahwa
orang yang benar akan
dibebaskan dari kehancuran
sebelum Kedatangan Kedua.

Mencari Kata-kata yang Tidak Anda Pahami
Gunakan kamus. Kadang-kadang mencari kata yang
menurut Anda sudah Anda ketahui dapat memberikan
Anda wawasan tambahan. Bagian Memahami Tulisan
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berikan jawaban terhadap empat pertanyaan dalam ayatayat tersebut seolah-olah Anda berada di sana.

Mencari Pola
Dalam 2 Nefi 31:2, Nefi mengatakan bahwa dia ingin
menulis beberapa kata mengenai ajaran Kristus. Kemudian
dalam ayat 21 dia memberikan kesaksiannya bahwa dia baru
saja menjelaskan ajaran Kristus. Mengetahui bahwa Nefi
mengajarkan ajaran Kristus di antara ayat 2 dan 21, kita
harus kembali dan mempelajari kata-kata Nefi selanjutnya
untuk mencari tahu apa ajaran Kristus itu.

Mencari Perlambanan dan Makna-makna Simbolis
Para nabi sering menggunakan simbol dan tamsil agar dapat
menyampaikan pesan-pesan mereka dengan lebih kuat.
Misalnya, perumpamaan adalah suatu cara untuk
memberitahukan pesan dengan sederhana dan agar
memiliki makna yang lebih dalam. Cerita di dalam sebuah
perumpamaan membuat pelajaran yang diajarkan menjadi
lebih berkesan dan bermakna.

Contoh lain dari menemukan pola adalah mencari
penjelasan nabi mengenai sebab dan akibat dengan
mengamati kata jika dan maka yang dia gunakan. Dalam
Imamat 26, Musa menubuatkan berkat-berkat atau kutukankutukan yang akan datang kepada orang Israel. Lihat ayat
34, 18, 2324, 2728, dan 4042 dan perhatikan bahwa Musa
menggunakan pola jika-maka ketika dia mengajar orang
Israel mengenai apa yang akan terjadi jika mereka mematuhi
atau tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan.

Saran-saran berikut mungkin dapat menolong Anda
memahami simbol-simbol di dalam tulisan suci:
1. Mencari penafsiran dalam tulisan suci. Misalnya, Lehi
memiliki sebuah penglihatan dalam 1 Nefi 8. Nefi
kemudian memiliki sebuah penglihatan di mana dia
melihat hal-hal yang dilihat ayahnya, disertai dengan
penafsiran simbol dalam penglihatan ayahnya (lihat 1
Nefi 1114). Kadang-kadang suatu penafsiran dapat
ditemukan dengan menggunakan rujuk silang di dalam
catatan kaki.

Pengulangan kata atau gagasan adalah pola lain yang perlu
dicari. Misalnya, perhatikan berapa kali dalam Kejadian 39
penulis menyebutkan bahwa Tuhan menyertai Yusuf.
Mencari Daftar dalam Tulisan Suci
Daftar, menolong Anda melihat dengan lebih jelas apa yang
diajarkan Tuhan dan para nabi-Nya. Sepuluh Perintah Allah
adalah daftar (lihat Keluaran 20). Ucapan Bahagia dalam
Matius 5 dengan mudah dikenali sebagai daftar. Diperlukan
lebih banyak usaha lagi untuk menemukan daftar-daftar
lain. Misalnya, buatlah daftar dari Ajaran dan Perjanjian
68:2531 mengenai apa yang difirmankan Tuhan agar
diajarkan para orang tua kepada anak-anak mereka.

2. Pikirkan mengenai sifat khas dari simbol dan apa yang
mungkin diajarkan simbol itu kepada Anda. Alma
menggunakan keterampilan ini di dalam menjelaskan
Liahona kepada putranya (lihat Alma 37:3847).
3. Perhatikan apakah simbol mengajarkan kepada Anda
sesuatu mengenai Juruselamat. Tuhan mengatakan
kepada Adam semua hal itu memberikan kesaksian
mengenai [Dia] (Musa 6:63). Misalnya, Bagaimanakah
unsur-unsur di dalam kisah mengenai Abraham
mengurbankan Ishak, putranya, bersaksi mengenai Yesus
Kristus?

Mengajukan Pertanyaan
Lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan sebagaimana
diperintahkan agar Anda lakukan dalam bagian Sebelum
Membaca di atas. Sementara Anda membaca, Anda
mungkin perlu mengatakan dengan cara lain pertanyaanpertanyaan yang Anda ajukan sebelum membaca atau
mungkin Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama
sekali berbeda. Mencari jawaban terhadap pertanyaan
merupakan salah satu cara terpenting agar kita dapat
memperoleh pengertian yang lebih dalam dari pelajaran
tulisan suci kita. Salah satu pertanyaan paling penting untuk
diajukan adalah Mengapa Tuhan telah mengilhami penulis
untuk menyertakan hal ini di dalam tulisan suci? Carilah
petunjuk-petunjuk yang jelas yang kadang-kadang diberikan
para penulis ketika mereka mengatakan sesuatu seperti
misalnya jadi kita lihat.

Menulis
Anda hendaknya menyediakan kertas atau buku catatan
untuk mencatat gagasan-gagasan yang ingin Anda ingat,
misalnya, daftar-daftar, wawasan khusus yang Anda
peroleh, atau perasaan Anda mengenai sesuatu yang Anda
baca. Untuk menolong Anda mengingat renungan-renungan
atau wawasan saat Anda membaca berikutnya, Anda
mungkin juga perlu mencatat gagasan-gagasan ini di bagian
pinggir tulisan suci Anda.
Banyak orang senang menandai kata-kata dan ungkapan
penting di dalam tulisan suci mereka. Tidak ada istilah
benar atau salah dalam melakukan cara ini. Ada orang yang
mewarnai atau menggarisbawahi kata-kata dan ungkapan
penting yang menyampaikan makna khusus dalam suatu
ayat. Cara lain menandai tulisan suci adalah dengan
menuliskan rujuk silang tulisan suci lain di pinggir tulisan
suci Anda. Dengan melakukan hal yang sama terhadap
beberapa ayat yang membahas topik yang sama, memberi
Anda serangkaian tulisan suci dengan topik khusus yang
dapat Anda temukan kembali hanya dengan menemukan
salah satu ayat dalam rangkaian tulisan suci. Menandai
tulisan suci sering kali dapat menolong Anda menemukan
ayat-ayat penting lebih cepat.

Menjawab Pertanyan yang Diberikan dalam Tulisan
Suci
Sering kali Tuhan mengajukan petanyaan dan kemudian
menjawab pertanyaan itu. Dia bertanya kepada para murid
bangsa Nefi, Harus menjadi orang yang bagaimanakah
kamu ini? Kemudian Dia menjawab, Bahkan seperti Aku
(3 Nefi 27:27).
Pada kesempatan-kesempatan lain pertanyaan diajukan
tetapi jawaban tidak diberikanumumnya karena penulis
berpendapat bahwa jawabannya mungkin jelas terlihat.
Akan tetapi, kadang-kadang para penulis tidak memberikan
jawaban, karena pertanyaan yang diajukan mungkin
memerlukan beberapa pemikiran dan jawabannya tidak
dapat segera diperoleh. Misalnya, baca Markus 4:3541 dan

Setelah Membaca
Merenungkan
Merenungkan berarti memikirkan secara mendalam
mengenai sesuatu, untuk mempertimbangkannya di dalam
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Menulis
Sejumlah orang menulis jurnal di mana mereka menulis
gagasan utama mengenai apa yang mereka baca, bagaimana
perasaan mereka mengenai apa yang mereka baca, atau
bagaimana pendapat mereka akan hal-hal yang mereka baca
dapat berlaku di dalam kehidupan mereka. Jika Anda
menggunakan buku penuntun ini untuk seminari belajar-dirumah, Anda harus menyediakan buku catatan agar dapat
memperoleh nilai. Buku catatan itu akan menjadi seperti
jurnal tulisan suci.

pikiran Anda, mengajukan pertanyaan dan mengevaluasi
apa yang Anda ketahui dan apa yang telah Anda pelajari.
Ada beberapa contoh yang baik di dalam tulisan suci di
mana wahyu-wahyu penting datang sebagai akibat dari
merenungkan, khususnya merenungkan tulisan suci (lihat
A&P 76:1520; 138:111).
Mempersamakan Tulisan Suci Dengan Keadaan Anda
Mempersamakan tulisan suci dengan keadaan Anda adalah
membandingkannya dengan kehidupan Anda sendiri. Agar
dapat mempersamakan tulisan suci dengan keadaan Anda,
Anda perlu mengajukan pertanyaan seperti Asas-asas injil
apa yang diajarkan di dalam tulisan suci yang baru saja
saya baca? dan Bagaimanakah asas-asas tersebut
berhubungan dengan kehidupan saya? Suatu bagian
penting dari mempersamakan tulisan suci dengan keadaan
Anda adalah dengan mendengarkan bisikan-bisikan Roh,
yang dijanjikan Tuhan akan memimpin kamu ke dalam
seluruh kebenaran (Yohanes 16:13).

Bicarakanlah gagasan yang Anda baca kepada orang lain.
Membuat catatan agar Anda dapat mengingat apa yang
ingin Anda bicarakan dan bahas dari apa yang telah Anda
pelajari akan menolong Anda memahami dan mengingat
lebih banyak lagi apa yang telah Anda baca.
Menerapkan
Nilai sesungguhnya dari pengetahuan yang Anda peroleh
dari tulisan suci datang sewaktu Anda menjalankan apa
yang Anda pelajari. Kedekatan Anda dengan Tuhan dan
perasaan damai yang Dia berikan merupakan beberapa
berkat yang datang kepada mereka yang menjalankan injil.
Selain itu, Tuhan berfirman bahwa mereka yang menjalankan
apa yang mereka pelajari akan diberi lebih banyak lagi,
sementara mereka yang tidak menjalankan apa yang mereka
pelajari akan kehilangan pengetahuan yang mereka miliki
(lihat Alma 12:911).

Misalnya, Nefi mempersamakan tulisan suci dengan
keadaan dirinya dan keluarganya dengan menghubungkan
beberapa asas yang diajarkan Yesaya terhadap situasi
mereka. Dia mengajarkan kepada saudara-saudaranya
bahwa mereka, seperti orang Israel, telah menyimpang dari
jalan AllahAllah tidak menyimpang dari mereka. Dia juga
mengajar mereka bahwa jika mereka mau bertobat, Tuhan
akan berbelas kasih dan mengampuni mereka (lihat 1 Nefi
19:24; 21:1416). Nefi mengatakan bahwa dengan
mempersamakan firman Yesaya dengan keadaan dirinya
dan saudara-saudaranya, kepercayaan mereka kepada Yesus
Kristus sebagai Penebus dapat bertambah (lihat 1 Nefi
19:23).

Bergiranghatilah akan firman Kristus, karena
lihatlah firman Kristus akan menceriterakan
kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan
(2 Nefi 32:3).

Membaca Ulang
Tentu saja kita tidak memperoleh semua pelajaran dalam
satu bagian tulisan suci dengan hanya sekali membacanya.
Sesungguhnya, diperlukan waktu belajar seumur hidup
untuk benar-benar dapat memahami tulisan suci. Sering
kali, kita mulai melihat pola-pola, membayangkan dengan
lebih baik, dan memahami tulisan suci lebih mendalam
setelah dua atau tiga kali membaca. Anda mungkin perlu
mencari ajaran-ajaran baru atau mengajukan pertanyaan
yang berbeda ketika Anda membaca ulang. Berusaha untuk
menulis ulang sebuah cerita atau hanya sebuah atau dua
buah ayat dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri
dapat menolong Anda menemukan apakah Anda telah
memahami atau belum apa yang telah Anda baca dan
menolong Anda memahami tulisan suci dengan lebih baik.
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Kitab Kejadian, Musa, dan Abraham
Kitab Kejadian

Abraham berisi wahyu-wahyu, yang diterima Abraham
mengenai kehidupan prafana dan penciptaan bumi. Anda
akan memulai pelajaran Perjanjian Lama Anda dengan
membaca mengenai kehidupan prafana yang terdapat dalam
Abraham 3.

Kitab Kejadian adalah kitab pertama di antara lima kitab
yang ditulis oleh Musa. Kitab ini kira-kira mencakup dua
ribu lima ratus tahun sejarahmelebihi semua kitab lainnya
dalam Alkitab, termasuk Perjanjian Baru! Banyak dari kisah
paling terkenal di dalam Alkitab berasal dari Kejadian,
misalnya Kejatuhan Adam dan Hawa, Kain membunuh
Habel, Nuh dan Air Bah, pembangunan Menara Babel,
Abraham yang nyaris mempersembahkan putranya Ishak
sebagai kurban, dan Yusuf yang dijual ke Mesir.

Tabel berikut akan menolong Anda melihat bagaimana
tambahan-tambahan yang diilhami dari Kitab Musa dan
Abraham berhubungan erat dengan Kitab Kejadian.

Tambahan-tambahan yang diilhami untuk Kitab Kejadian

Kitab Musa

KITAB MUSA

Dalam waktu beberapa bulan setelah pengorganisasian
Gereja pada tanggal 6 April 1830, Tuhan memerintahkan
Nabi Joseph Smith untuk menerjemahkan Alkitab. Dari
Kitab Mormon, Nabi telah mempelajari bahwa banyak hal
yang jelas dan berharga telah hilang dari Alkitab (lihat 1
Nefi 13:2328). Terjemahan Alkitab yang dia lakukan
meliputi pemulihan kebenaran yang telah hilang dari
Alkitab karena kecerobohan orang-orang yang menyalin
naskah atau karena orang-orang jahat mengambil kebenaran
yang tidak mereka inginkan diketahui orang. Versi utuh
terjemahan Alkitab ini tidak pernah diterbitkan di masa
kehidupan Nabi Joseph Smith.
Begitu banyak
perubahan yang dibuat
dalam Kejadian 16
Terjemahan Joseph
Smith (TJS) sehingga
perubahan-perubahan
ayat tersebut dicetak
secara terpisah di dalam
Mutiara yang Sangat
Berharga dan disebut
Kitab Musa. Dalam
Kitab Musa ada delapan
bab. Musa 1 adalah
seperti pendahuluan
terhadap apa yang
biasanya kita anggap permulaan Alkitab dan berisi
informasi yang tidak ditemukan di dalam Kejadian.

KITAB KEJADIAN

KITAB ABRAHAM
3:128

1:142

Tidak ada materi yang
setara dalam Kejadian
Tidak ada materi yang
setara dalam Kejadian

2:131

1:131

4:131

3:125

2:125

5:121

4:132

3:124

5:159

4:126

6:14

5:132

A

6:568

6:113

M G

7:169
8:113
8:1430

11:2732

1:131

12:113

2:15
2:625

Abraham 3
Kehidupan Prafana dan
Sidang di Surga

Karena Kitab Musa merupakan versi yang lebih lengkap
dan akurat mengenai ajaran-ajaran di dalam Kejadian 16,
buku penuntun belajar ini akan menolong Anda membaca,
memahami dan belajar dari Kitab Musa.

Setelah Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ke Mesir,
Dia mengajarkan kepadanya kebenaran mengenai planetplanet, matahari, bulan, dan bintang-bintang, yang semuanya
merupakan lambang yang penting dalam agama Mesir di
zaman itu. Abraham menggunakan kebenaran ini untuk
mengajarkan injil kepada orang Mesir sebagai landasan
terhadap apa yang telah mereka ketahui (perhatikan penjelasan
Reproduksi No. 3 di halaman 56 dari Mutiara yang Sangat
Berharga). Dengan membahas mengenai benda-benda luar
angkasa dan pergerakannya, Abraham mengajarkan kepada
orang Mesir bahwa Allah yang dia sembah lebih mulia
daripada semua hal lainnya dalam penciptaan, karena Dia
adalah Sang Pencipta.

Kitab Abraham

Karena wahyu-wahyu dalam Abraham berhubungan erat
dengan bagian-bagian terdahulu dari Alkitab, wahyuwahyu ini dipelajari bersama dengan bagian pertama
Kejadian dan Kitab Musa. Tahun 1835 Nabi Joseph
menerima beberapa tulisan Mesir kuno yang ditemukan
oleh para arkeolog di Mesir. Tulisan-tulisan ini mencakup
beberapa tulisan dan ajaran Nabi Abraham, yang
diterjemahkan oleh Nabi Joseph Smith. Tulisan-tulisan ini
disertakan dalam Mutiara yang Sangat Berharga dan disebut
Kitab Abraham. Dua bab pertama khusus mengenai
kehidupan Abraham dan dibahas dalam buku penuntun
belajar ini bersama Kejadian 1112. Tiga bab terakhir Kitab
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Joseph Smith dalam bagian Memahami Tulisan Suci,
dan uraikan bagaimana ajaran-ajaran mengenai
kehidupan prafana ini mempengaruhi Anda dan
bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui hal-hal
ini.

Memahami Tulisan Suci

○
○
○
○
○
○
○

Dunia prafana
Kelahiran fana
Para pemimpin dipilih
di dalam keadaan yang
semula.

Mencari Kata-kata Penting

1. Kenali kata-kata dalam Abraham 3:2223 yang
memberitahukan siapa yang akan dipilih Allah untuk
menjadi para pemimpin di bumi dan kapan mereka
dipilih. Catatlah kata-kata tersebut di dalam buku
catatan Anda; Anda juga mungkin perlu melingkarinya
di dalam tulisan suci Anda.

○

Keadaan yang semula (ayat
26, 28)Kehidupan prafana

B

Putra Manusia (ayat 27)
Yesus Kristus

○

Bukti (ayat 25)Diuji

Keadaan yang kedua (ayat
26)Kehidupan dunia

○

Kecerdasan-kecerdasan
yang telah diatur (ayat
22)Anak-anak Roh dari
Bapa Surgawi

○

Abraham 3:2228

2. Carilah ungkapan yang kemungkinan besar
menguraikan mengenai Yesus Kristus dalam Abraham
3:24. Catatlah di dalam buku catatan Anda dan
ceritakan mengapa ungkapan tersebut memberikan
uraian yang baik mengenai Dia.

Bumi
Para pemimpin
yang telah
terpilih diuji
dalam keadaan
yang kedua.

C

Menulis Pertanyaan

Tulislah sebuah pertanyaan penting yang mungkin
ditanyakan orang yang menurut Anda dapat dijawab
melalui Abraham 3:2426.

D

Abraham 3:2223Dipilih Sebelum Dilahirkan
Nabi Joseph Smith mengatakan, Setiap orang yang memiliki
pemanggilan untuk melayani penduduk bumi telah
ditahbiskan sebelumnya untuk tujuan tersebut di Dewan
Agung surga sebelum dunia ini diciptakan (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, diseleksi oleh Joseph Fielding Smith
[1976], 365). Dengan perkataan lain, bukan saja Abraham
yang telah dipilih untuk tugas-tugas tertentu sebelum
dilahirkan, melainkan juga Anda (lihat A&P 138:5356).

Menerapkan Ajaran

Pilihlah salah satu dari kebenaran yang diajarkan kepada
Abraham dalam ayat 2228 dan tulislah bagaimana hal
itu seharusnya, dapat, atau akan memberikan dorongan
semangat kepada Anda untuk hidup lebih benar.

Musa 1

Abraham 3:2728Sidang Prafana di Surga
Untuk gagasan yang lebih lengkap mengenai apa yang
terjadi sebagai bagian dari dewan prafana di surga, baca
juga Wahyu 12:711; Ajaran dan Perjanjian 76:2528; Musa
4:14.

Inilah Pekerjaan-Ku serta
Kemuliaan-Ku

Mempelajari Tulisan Suci
Meskipun ini adalah bab pertama dari Terjemahan Joseph
Smith, tidak ada yang dapat menyamai Musa 1 dalam Kitab
Kejadian. Ajaran-ajaran dalam Musa 1 berhubungan dengan
permulaan Kejadian karena ajaran-ajaran tersebut
menceritakan bagaimana Musa mempelajari kebenaran yang
dia tulis di dalam Kitab Kejadian. Selain itu, Musa 1
memberikan informasi penting mengenai rencana Bapa
Surgawi bagi anak-anak-Nya. Perhatikan bahwa wahyu
kepada Musa dalam Musa 1 terjadi setelah diterimanya
wahyu di semak duri yang menyala (lihat Musa 1:18) bukan
sebelum Musa kembali ke Mesir (lihat Musa 1:26). Oleh
karena itu, wahyu ini akan muncul di antara Keluaran 3 atau
4 seandainya wahyu itu terdapat di Perjanjian Lama.

Lakukan kegiatan A dan kemudian lakukan dua dari tiga
kegiatan lainnya (BD) sewaktu Anda mempelajari Abraham
3:2228.

A Penguasaan Ayat SuciAbraham 3:2223
1. Tulislah apa yang dipelajari Abraham mengenai
kehidupan prafana.
2. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 138:5356, yang
merupakan bagian dari penglihatan yang dilihat
Presiden Joseph F. Smith mengenai dunia roh. Informasi
apa yang ditambahkan wahyu dalam Ajaran dan
Perjanjian terhadap wahyu dalam Abraham 3:2223
Anda mungkin perlu saling merujuksilangkan kedua
tulisan suci ini dengan mewarnai atau
menggarisbawahi rujukannya di dalam catatan kaki
tulisan suci Anda atau dengan menuliskan rujukannya.

Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita mungkin
bertanya, Siapakah saya? Dari manakah saya berasal?
Mengapa saya berada di sini? Bagaimana kehidupan di
planet ini diciptakan dan mengapa? Musa mengajukan
pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan Allah mewahyukan
jawabannya. Sewaktu Anda membaca, pikirkan mengenai
pertanyaan-pertanyaan ini dan carilah jawaban yang

3. Selain yang Anda baca di dalam Abraham 3 dan Ajaran
dan Perjanjian 138, pertimbangkan pernyataan Nabi
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diberikan Tuhan kepada Musa dalam wahyu ini, yang
mencakup bab 1 maupun seluruh Kitab Musa.

2. Bagaimanakah Anda dapat menggunakan contoh Musa
dalam Musa 1:1222 untuk mengatasi godaan di dalam
kehidupan Anda?

Memahami Tulisan Suci

C

Musa 1:39 memberitahu kita alasan seluruhnya di balik
pekerjaan Allah dan penciptaan. Perhatikan definisi
mengenai kebakaan dan hidup yang kekal yang terdapat di
dalam Memahami Tulisan Suci.

Hidup yang kekal (ayat
39)Permuliaan, yaitu
jenis kehidupan yang
dijalani Allah; berada
bersama Allah dan menjadi
seperti Dia

2. Mengapa penting mengetahui alasan-alasan Allah?
3. Pekerjaan apa yang telah dilakukan Allah untuk
mendatangkan kebakaan dan hidup yang kekal?
4. Apa yang sedang Anda lakukan, atau apa yang dapat
Anda lakukan, terhadap apa yang telah Allah lakukan
bagi Anda?

○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1. Tulislah ulang ayat ini di dalam buku catatan Anda,
dengan menaruh nama Anda sebagai pengganti
manusia.

○

Kertakan gigi (ayat 22)
Cengkeraman gigi dalam
kesakitan dan kemarahan

Kebakaan (ayat 39)
Hidup untuk selamalamanya sebagai makhluk
yang telah bangkit

○

Berhenti berseru kepada
Allah (ayat 18)Berhenti
berdoa

○

Musa 1
Diubah, dikuatkan (ayat 11,
14)Diubah oleh Roh Kudus
(dalam cara yang
memungkinkan bagi
manusia fana untuk melihat
makhluk baka)

Musa 1:11Musa Diubah Rupa
Melalui kuasa Roh Kudus, banyak nabi telah diubah rupa
agar dapat berdiri di hadirat Allah dan melihat penglihatanpenglihatan mengenai kekekalan (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, edisi ke-2 [1966], 803). Laporan-laporan
lain mengenai orang yang diubah rupa terdapat dalam 3
Nefi 28:1317 dan Ajaran dan Perjanjian 76:1112, 1920.

D

Kejadian 1; Musa 2
Penciptaan

Ada tiga laporan mengenai Penciptaan di dalam tulisan suci:
Kejadian 12; Musa 23 (yang merupakan Kejadian 12
Terjemahan Joseph Smith); dan Abraham 45. Buku penuntun
belajar ini memberikan bantuan dalam mempelajari Kitab
Kejadian Terjemahan Joseph Smith tetapi bacalah Kitab
Abraham untuk memperoleh wawasan tambahan.

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan setidaknya dua dari kegiatan berikut (AD)
sewaktu Anda mempelajari Musa 1.

Ada orang yang percaya bahwa bumi diciptakan secara
kebetulan dan bahwa umat manusia tercipta melalui adanya
perpaduan secara kebetulan di antara unsur-unsur yang benar
selama lebih dari jutaan tahun. Sebagai tanggapan terhadap
hal itu, seorang penulis mengatakan:

Siapakah Allah Siapakah Manusia?

1. Bacalah Musa 1:111 dan buatlah daftar apa yang telah
dipelajari Musa mengenai Allah.
2. Buatlah daftar apa yang telah dipelajari Musa
mengenai dirinya dalam hubungannya dengan Allah
dari ayat-ayat yang sama tersebut. Anda mungkin
perlu untuk mewarnai atau menggarisbawahi kedua
daftar ini dalam tulisan suci Anda.

Jika Anda dapat meletakkan tumpukan batu bata di atas
tanah, dan membiarkan saya menyaksikan batu-batu bata
tersebut mengatur dirinya sendiri untuk membangun
rumahjika Anda dapat menaruh beberapa per, roda dan
sekrup di atas meja saya, dan membiarkan saya menyaksikan
benda-benda tersebut berkumpul bersama menjadi sebuah jam
tanganmaka akan mudah bagi saya untuk percaya bahwa
ribuan planet telah diciptakan, diseimbangkan, dan dijadikan
bergerak dalam beberapa orbitnya masing-masing tanpa
perencanaan oleh makhluk cerdas sama sekali.

3. Jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana perasaan
Musa mengenai apa yang telah dia pelajari dan
mengapa.

B

Menjadi Wartawan Berita

Umpamakan Anda adalah seorang wartawan yang
diminta untuk mewawancarai Musa setelah
pengalamannya di dalam bab ini. Tulislah lima
pertanyaan yang akan Anda ajukan kepadanya.

Musa 1:23Mengapa Hal-hal Ini Tidak Terdapat dalam
Alkitab?
Musa 1:23 menjelaskan mengapa laporan mengenai Musa
mengalahkan Setan tidak terdapat di dalam Alkitab kita
sekarang. Menarik untuk disimak bahwa perkataan Setan
dan iblis tidak terdapat dalam Kejadian 16 di Alkitab.
Setan dan iblis muncul lebih dari dua puluh kali dalam babbab yang sama dari Terjemahan Joseph (Musa 18). Salah
satu cara Setan mencoba memperdaya orang adalah dengan
membuat mereka percaya bahwa dia tidak ada (lihat 2 Nefi
28:22).

A

Penguasaan Ayat SuciMusa 1:39

Mengapa Hal Ini Penting?

1. Bagaimanakah Musa menggunakan apa yang telah dia
pelajari mengenai dirinya dan Allah (lihat Musa 1:111)
untuk mengalahkan Setan? (lihat Musa 1:1222).

Lagi pula, jika tidak ada makhluk cerdas di alam semesta, maka
alam semesta menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar
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daripada alam semesta itu sendirikarena Anda dan saya
diciptakannya (Bruce Barton in E. Ernest Bramwell,
kumpulan Old Testament Lessons [1934 kursus seminari],
4).

Kejadian 2; Musa 3

Sewaktu Anda membaca, putuskan menurut Anda apa yang
dicoba dikatakan Musa dalam Musa 2 (Kejadian 1) mengenai
penciptaan manusia dan segala sesuatu di bumi dan di langit.

Penciptaan Hawa

Memahami Tulisan Suci

○

Cakrawala (ayat 68, 1415,
17, 20)Angkasa

Kejadian 2 (dan
Musa 3) melengkapi
kisah mengenai
Penciptaan. Di
dalamnya kita
belajar lebih banyak
mengenai perintahperintah yang
diberikan Allah
kepada Adam,
mengenai hubungan
antara Adam dengan
semua ciptaan
lainnya, dan
mengenai penciptaan
Hawa, wanita
pertama.

Unggas (ayat 2122, 28,
30)Burung

○

○

○

○

Putra Tunggal-Ku (ayat 1,
26)Yesus Kristus

○

Musa 2

Musa 2:1 (Kejadian 1:1)Yesus Kristus Adalah Sang
Pencipta
Musa 2:1; Abraham 3:2225; 4:1 memberitahu kita bahwa
Yesus Kristus, di bawah pengarahan Bapa, menciptakan
bumi.

Mempelajari Tulisan Suci
Membuat Sebuah Tabel

Hari
Kedua

Hari
Kelima

Bagilah sebuah halaman
di dalam buku catatan
Anda menjadi enam
bagian dan beri label
pada masing-masing
kotak seperti yang
diperlihatkan.

Hari
Keenam

Di dalam setiap kotak,
tulislah atau gambarlah
hal-hal yang telah Allah
ciptakan pada hari itu.

Hari
Kelima

B

Memahami Tulisan Suci
Musa 3
Daging (ayat 5, 7)
Kehidupan fana

Musa 3:49Penciptaan Rohani
Pada saat diuraikan dalam Musa 3:5, segala sesuatu berupa
roh, yang berarti tidak dapat mati. Penatua Joseph Fielding
Smith mengatakan Tubuh Adam diciptakan dari debu
tanah, tetapi pada waktu itu bumi berupa roh bumi ....
... tubuh rohani itu adalah tubuh yang dihidupkan oleh roh
dan bukan oleh darah ...
... Buah terlarang memiliki kekuatan untuk menciptakan
darah dan mengubah sifat tubuhnya yang baka menjadi
fana (Doctrines of Salvation, dikumpulkan oleh Bruce R.
McConkie, 3 jilid [19541956], 1:7677).

Apa yang Ada dan Apa yang Tidak Ada?

Perhatikan bahwa Musa 2 tidak banyak memberitahukan
mengenai bagaimana bumi diciptakan. Apakah yang
sebenarnya diberitahukan kepada kita dalam tulisan suci
ini (lihat Musa 1:3133, 39)?

C

○

Hari
Keempat

○

Hari
Pertama

○

A

Dengan perkataan lain, dalam laporan yang kita miliki
mengenai Penciptaan, kita membaca bahwa Adam dan
Hawa memiliki tubuh jasmani, tetapi tubuh tersebut adalah
roh tubuh jasmani. Ketika mereka jatuh, suatu perubahan
terjadi (seperti yang diuraikan dalam Musa 4), dan segala
sesuatu menjadi jasmani, yang berarti Adam dan Hawa
tunduk pada kematian. Lalu Adam dan Hawa memiliki
tubuh jasmani (lihat juga 2 Nefi 2:22). Anda mungkin perlu
mewarnai atau menggarisbawahi kata rohani dan jasmani di
dalam tulisan suci Anda dan menulis definisinya di bagian
tepi tulisan suci Anda.

Penguasaan Ayat SuciKejadian 1:2627
(Musa 2:2627)

1. Bandingkan Kejadian 1:2627 dengan Musa 2:2627.
Bagaimana Musa 2:26 menolong Anda memahami kata
Kita dalam Kejadian 1:26?
2. Dalam hal-hal apa manusia berbeda dengan semua
ciptaan lainnya yang diuraikan dalam Kejadian 1;
Musa 2?
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penciptaan kehidupan tumbuh-tumbuhan, lalu kehidupan
hewan. Datang penciptaan manusia, dan akhir dari kegiatan
penciptaan, diciptakanlah wanita (dalam Conference Report,
Oktober 1996, 90; atau Liahona, Januari 1997, 64).

Bagan berikut menguraikan tahap-tahap berbeda dalam
keberadaan Adam seperti yang diuraikan dalam Kejadian 2;
Musa 3.

Penciptaan
Roh
Segala sesuatu
pertama-tama
diciptakan sebagai
roh (lihat Musa
3:5).

Penciptaan
Rohani
Kemudian segala
sesuatu
diciptakan secara
jasmani, tetapi
dalam keadaan
rohani yang
belum jatuh (lihat
Musa 2)

Mempelajari Tulisan Suci
A

Kejatuhan
pada
Kefanaan

Memilih Kata-kata Penting

Pilihlah empat kata dalam Musa 3:23 yang menurut
Anda dapat menolong kita memahami dan paling baik
menghargai pentingnya hari Sabat, dan jelaskan
bagaimana hal-hal itu meningkatkan pemahaman kita.

Kejatuhan
menyebabkan
tubuh jasmani
menjadi fana
(lihat Musa 4:6
32)

B

Ungkapkanlah Dengan Kata-kata Anda
Sendiri

1. Perintah apa yang diterima Adam dalam Musa 3:1517?
2. Apa yang dikatakan Allah akan menjadi akibat dari
ketidakpatuhan terhadap perintah ini?

Musa 3:1517Buah Pohon Pengetahuan Mengenai yang
Baik dan yang Jahat
Tuhan memberi hak pilihan bebas kepada Adam dan Hawa
di Taman Eden. Hak pilihan bebas, atau kemampuan untuk
membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan
tersebut, diperlukan bagi setiap orang yang ingin menjadi
seperti Allah. Oleh karena itu, Adam dan Hawa perlu
menjalankan hak pilihan bebas mereka dan makan buah
pohon pengetahuan mengenai yang baik dan yang jahat
agar mereka dapat maju menjadi seperti Bapa Surgawi.
Makan buah pohon tersebut tidak saja menolong Adam dan
Hawa maju, tetapi memungkinkan bagi anak-anak Bapa
Surgawi lainnya untuk datang ke dunia dan menjalankan
hak pilihan bebas mereka sendiri (lihat 2 Nefi 2:2227).

Kejadian 3; Musa 4
Kejatuhan

Apa yang akan terjadi jika Anda menanam benih sayuran atau
benih bunga indah pada sebidang tanah dan tidak pernah
mengurusnya? Apakah sayuran akan mengungguli atau
tumbuh subur melebihi rumput liar jika tidak diurus, mengapa
rumput-rumput liar tumbuh subur melebihi tanamantanaman yang lebih indah atau lebih bermanfaat?

Ada orang yang bertanya-tanya mengapa, jika Kejatuhan
diperlukan bagi kemajuan kekal, Allah tidak menempatkan
Adam dan Hawa dalam keadaan jatuh sejak permulaan
penciptaan. Jika Bapa Surgawi menjadikan manusia
langsung fana maka Dia wajib bertanggung jawab atas
semua rasa sakit, dosa, dan kesedihan yang akan datang
kepada manusia karena kehidupan fana. Adam harus
memiliki kebebasan untuk memilih makan buah dan jatuh.
Karena hak pilihan bebas, manusia menjadi bertanggung
jawab atas garis kehidupannya sendiri. Tentu saja, rencana
Bapa Surgawi juga mencakup cara-cara agar Dia dapat
menebus semua anak-anak-Nya dari keadaan jatuh, tetapi
mereka harus kembali menjalankan hak pilihan bebas
mereka dan memilih untuk menerima rencana tersebut.
Karena Allah memberi Adam dan Hawa karunia hak pilihan
bebas, dan karena Adam dan Hawa menjalankan hak
pilihan bebas mereka, kita dapat membuat keputusankeputusan yang benar berdasarkan asas-asas injil dan pada
akhirnya menjadi seperti Allah.

Mengapa begitu banyak orang mendapati bahwa lebih mudah
untuk memilih yang salah daripada memilih yang benar?
Mengapa ada begitu banyak kejahatan di bumi? Mengapa
orang-orang yang kelihatannya tidak berdosa menghadapi
begitu banyak cobaan?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini ada hubungannya
dengan apa yang kita sebut Kejatuhan. Kejatuhan terjadi
ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan
mengenai yang baik dan yang jahat dan diusir dari Taman
Eden dan dari hadirat Allah. Sebagai anak-anak Adam dan
Hawa, kita mewarisi akibat-akibat dari keputusan mereka,
yang mencakup tinggal di dunia yang penuh dengan dosa,
cobaan, kesulitan dan kematian dan jauh dari hadirat Allah.
Akan tetapi, Anda akan belajar bahwa seandainya Adam tidak
jatuh, maka kita tidak akan pernah dilahirkan dan tidak akan
pernah dapat maju untuk menerima kegenapan sukacita yang
ditawarkan Bapa Surgawi kepada anak-anak-Nya. Kita
diberkati dengan memiliki kisah yang lebih lengkap mengenai
Kejatuhan Adam dan Hawa dalam Musa 4 daripada yang
dapat kita temukan dalam Alkitab. Kita bahkan lebih diberkati
karena memiliki Kitab Mormon, yang menjelaskan ajaran
Kejatuhan lebih lengkap daripada kitab lainnya yang ada.

Musa 3:2024 (Kejadian 2:2024)Penciptaan Wanita
Sewaktu berbicara kepada kaum wanita Gereja, Presiden
Gordon B. Hinckley mengatakan,
Anda bagian penting dari rencana [Bapa Surgawi].
Tanpa Anda rencana tidak dapat berfungsi. Tanpa Anda
seluruh program akan hancur .... Pada saat proses
penciptaan, Yehova, sang Pencipta, di bawah petunjuk BapaNya, pertama-tama memisahkan terang dari gelap, dan
kemudian memisahkan daratan dari lautan. Diikuti
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mengalami kematian, baik secara jasmani maupun secara
rohani (lihat Musa 3:17). Kematian rohani berarti dikucilkan
dari hadirat Allah (lihat Musa 5:4). Kematian jasmani adalah
berpisahnya roh dan tubuh jasmani. Meskipun Adam dan
Hawa tidak segera mati secara jasmani ketika mereka makan
buah terlarang, suatu perubahan terjadi dalam diri Adam
dan Hawa yang pada akhirnya akan menyebabkan mereka
mati. Pada akhirnya, mereka mati secara jasmani seperti
yang telah dinyatakan Allah. Adam dan Hawa tidak
memiliki kekuatan untuk mengatasi kematian jasmani atau
rohani. Mengetahui akan kebenaran ini dapat menolong kita
memahami mengapa mereka, dan kita sebagai anak-anak
mereka, memerlukan seorang Juruselamat dan Kurban
Tebusan. Kepada Adam dan Hawa diajarkan mengenai
Kurban Tebusan setelah Kejatuhan. Kita membaca beberapa
dari ajaran tersebut dalam Musa 5.

Memahami Tulisan Suci

○
○
○

○

○

○

○

Kerub (ayat 31)Sejenis
makhluk surgawi

○

Mengadakan permusuhan
antara engkau dengan
perempuan ini (ayat 21)
Menyebabkan engkau dan
perempuan itu saling tidak
menyukai dan tidak mau
bekerja sama

○

Musa 4

Musa 4:4Dapatkah Setan Menipu, Membutakan, dan
Menawan?
Musa 4:4 menguraikan satu-satunya cara Setan dapat
menguasai Anda. Anda mungkin perlu menulis penjelasan
berikut di pinggir tulisan suci Anda Iblis tidak dapat
berkuasa atas kita kecuali kita izinkan. Saat kita
memberontak terhadap segala sesuatu yang berasal dari
Allah, iblis mengambil alih kekuasaan (Joseph Smith,
Teachings of the Prophet Joseph Smith, diseleksi oleh Joseph
Fielding Smith [1938], 181).

Mempelajari Tulisan Suci
A

Musa 4:12Pilihan
Adalah penting untuk diketahui bahwa Adam dan Hawa
tidak sepenuhnya memahami dampak pilihan mereka
sampai pada peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam ayatayat pertama Musa 5. Dengan perkataan lain, pilihan yang
diambil Adam adalah didasarkan pada imannya bahwa itu
adalah perbuatan yang benar. Dia belum pernah mengalami
hidup fana atau berada di luar hadirat Allah dan tidak
mengetahui dengan pasti apa akibat-akibat dari pilihannya
itu.

Rencana Bapa Surgawi
Bapa
Surgawi

Setan

1. Buatlah tabel dua
kolom dalam buku
catatan Anda. Berilah
nama kolom pertama
Bapa Surgawi dan
kolom kedua Setan.

Di bawah masingmasing kolom,
tulislah kata-kata dan
ungkapan khusus dari
Musa 4:14 yang
menguraikan
mengenai Bapa
Surgawi atau Setan.
Sewaktu Anda
melakukan kegiatan ini, mungkin akan menolong jika
Anda mengetahui bahwa Bapa Surgawi
mempersembahkan rencana keselamatan-Nya kepada
anak-anak roh-Nya di dunia prakehidupan sebelum
kejadian-kejadian yang diuraikan di dalam keempat
ayat tersebut terjadi. Bapa Surgawi menjelaskan bahwa
kita akan jauh dari hadirat-Nya dan bahwa seorang
Juruselamat akan disediakan bagi penebusan kita.

Pohon pengetahuan mengenai yang baik
dan yang jahat

Pilihan-pilihan
Adam

2. Tulislah sebuah paragraf yang menceritakan bagaimana
Yesus dan Setan berbeda. Misalnya, perbedaan pada
keinginan Yesus dan keinginan Setan
Makan
Meninggalkan taman
dan menjadi tunduk
kepada kematian,
tetapi memiliki
kesempatan untuk
menjadi seperti
Allah

Tidak Makan
Tetap berada di
taman dalam
keadaan yang
berubah tanpa
memiliki keturunan
dan tidak dapat
mati

Musa 4Kejatuhan
Kita tidak dapat sepenuhnya memahami pentingnya
Kejatuhan dalam rencana Bapa Surgawi kecuali jika kita
memahami bahwa karena Kejatuhan, Adam dan Hawa
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Kitab Kejadian menceritakan kisah mengenai Adam dan Hawa
yang dicampakkan dari Taman dan dari hadirat Tuhan seolaholah mereka tidak memiliki harapan lagi untuk hidup kembali
di hadirat Tuhan.

Menulis Jurnal

Umpamakan Anda adalah Hawa dalam peristiwa yang
terjadi di Musa 4. Tulislah dalam buku jurnal seolah-olah
Anda adalah Hawa. Bagikan pikiran-pikiran dan
perasaan yang akan Anda rasakan sewaktu Anda
mempertimbangkan untuk makan buah dan apa alasan
Anda ketika Anda akhirnya memutuskan untuk
memakannya. Lalu tulislah mengenai bagaimana
perasaan Anda setelah makan buah itu dan mengenai apa
yang dikatakan Tuhan kepada Anda tentang akibatakibat pilihan Anda.

Untunglah, Kitab Musa berisi tambahan-tambahan yang
diilhami bagi Kitab Kejadian yang menceritakan bagaimana
Adam diajar mengenai rencana yang telah disediakan sebelum
penciptaan dunia agar dia dan keturunannya dapat ditebus,
atau dibebaskan dari dosa dan dari kematian yang disebabkan
oleh Kejatuhan.
Selain kebenaran mengenai penebusan dan Kurban Tebusan,
Musa 5 berisi laporan mengenai bagaimana Setan dan para
pengikutnya dari kehidupan prafana berusaha mempengaruhi
keluarga Adam untuk menolak pesan penebusan melalui
Kristus. Sewaktu Anda membaca, perhatikan apa yang terjadi
dengan mereka yang menolak mendengarkan nasihat Tuhan
dan sebaliknya mengikuti nasihat Setan.

atau
Umpamakan Anda adalah Adam dalam peristiwa yang
terjadi di Musa 4. Tulislah pikiran-pikiran dan perasaan
yang Anda rasakan sewaktu Anda mengetahui Hawa
telah makan buah tersebut (lihat Musa 2:2728; 3:2324).
Jelaskan mengapa Anda memutuskan untuk makan buah
tersebutmeskipun mengetahui akibat-akibatnya (lihat
Musa 3:1617; 4:9), dan bagaimana perasaan Anda
terhadap apa yang dikatakan Tuhan kepada Anda
mengenai akibat-akibat dari pilihan Anda. Kutipan
berikut dapat menolong Anda sewaktu Anda menulis:
Adam ... tidak diperdaya; sebaliknya dia sengaja
memutuskan untuk melakukan seperti yang diinginkan
Hawa, agar dia dapat melaksanakan tujuan-tujuan Bapa
Surgawi (James E. Talmage, Articles of Faith [1960],
6970).

1. Uraikan secara singkat apa yang terjadi dengan Adam
dan Hawa sewaktu mereka diusir dari Taman Eden.
Bacalah Alma 12:2137; 42:228 dan carilah alasan
mengapa Tuhan mengatakan bahwa Dia ingin agar
Adam dan Hawa menghindari makan buah dari pohon
kehidupan tidak lama setelah mereka makan buah dari
pohon pengetahuan mengenai hal yang baik dan yang
jahat.

○
○
○
○
○
○
○
○

Kegiatan Pilihan

○

Berhawa nafsu (ayat 13)
Mementingkan kesenangan
panca indera, atau dengan
perkataan lain, hal-hal yang
dapat disentuh, dilihat,
dicium dan didengar

○

○

Bersifat jasmani (ayat 13)
Mementingkan kebutuhan,
kesenangan dan hawa nafsu
tubuh jasmani

○

Musa 5

○

C

Memahami Tulisan Suci
Dikutuk (ayat 15)
Kemajuan berhenti
Pertengahan zaman (ayat
57)Zaman puncak atau
paling penting (Ungkapan
ini mengacu pada masa
ketika Yesus Kristus akan
datang dan melaksanakan
misi Kurban Tebusan-Nya).

○

B

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan setidaknya tiga dari kegiatan berikut (AE) sewaktu
Anda mempelajari Musa 5.

2. Alasan-alasan apa yang diberikan Tuhan kepada kita
mengenai hal-hal penting yang harus dilakukan di
dalam kehidupan ini?

A

Selesaikan Kalimat-kalimat Ini (Lihat
Musa 5:411).

1. Adam mempersembahkan kurban karena ...
2. Adam belajar dari malaikat ...

Kejadian 4; Musa 5

3. Adam dan Hawa menyadari ...

B

Pengurbanan dan Keluarga
Adam

Membuat Perbandingan

Dalam Musa 5:78, malaikat menjelaskan kepada Adam
apa makna lambang dari pengurbanannya, dan dalam
Musa 5:9, Roh Kudus menjelaskan peranan Juruselamat
sebagai Kurban Penebusan yang terakhir. Jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut di dalam buku catatan
Anda: (1) Meskipun sekarang kita tidak
mempersembahkan kurban bakaran, seperti yang
dilakukan Adam, tata cara-tata cara mana yang kita
lakukan untuk mencapai tujuan yang sama? (2) Apa
hubungan antara tata cara-tata cara ini dengan penebusan,
berbuat dengan segala kemampuan kita dalam nama
Putra (ayat 8), dan pengurbanan Putra Tunggal?

Setelah dicampakkan dari Taman dan dari hadirat Tuhan,
pasti sangat menakutkan bagi Adam dan Hawa. Mereka
belum pernah mengalami kehidupan fana. Bagaimana mereka
dapat kembali ke hadirat Allah?
Seperti Adam dan Hawa, kita dikucilkan dari hadirat Allah,
sehingga pertanyaan yang sama berlaku bagi kita.
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ajaran-ajaran ini terdapat dalam Musa 6. Nabi Henokh
mengajar umatnya dengan kebenaran-kebenaran ini dalam
usahanya mengilhami mereka untuk bertobat dari dosa-dosa
mereka dan dari kejahatan agar mereka dapat ditebus dan
dibawa kembali ke hadirat Allah.

Zaman Adam

Memperoleh Pengertian Tambahan dari
Kitab Mormon

Musa 5:911 menceritakan mengenai beberapa berkat
yang diterima Adam dan Hawa dan keturunan mereka
karena Kejatuhan. Bacalah 2 Nefi 2:1927 dan buatlah
ringkasan apa yang Anda pelajari dari dua rujukan ini
mengenai mengapa Kejatuhan Adam dan Hawa
merupakan bagian yang diperlukan dari rencana Bapa
Surgawi dan bagaimana Kejatuhan merupakan berkat
bagi kita.

D

Memahami Tulisan Suci

Kain mengajukan dua pertanyaan penting (lihat Musa
5:16, 34) yang masih diajukan oleh orang-orang di zaman
sekarang. Tulislah sepucuk surat menjelaskan jawaban
yang benar terhadap pertanyaan Kain tersebut.

E

○
○
○

Kenestapaan (ayat 48)
Kesedihan

Menjawab Pertanyaan Kain

Dosa asal (ayat 54)
Pelanggaran Adam dan
Hawa

○

Dekrit (ayat 30)
Pengumuman resmi

○

Musa 6

○

C

Zaman Kita

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan setidaknya tiga kegiatan berikut (AE) sewaktu
Anda mempelajari Musa 6.

Bujukan Setan

A

Bacalah Musa 5:1213 dan pertimbangkan tindakan Adam
dan Hawa dan tindakan Setan.

Membuat Daftar Isi

Tulislah bagaimana menurut Anda bentuk daftar isi yang
seharusnya untuk kitab yang diuraikan dalam Musa 6:525.

1. Dalam hal-hal yang sama apakah Anda melihat adanya
pengaruh Setan di zaman sekarang?
2. Apa yang tidak Setan iklankan dalam bujukanbujukannya? (lihat Musa 5:41, 5254; lihat juga Alma
30:60).

Kejadian 5; Musa 6
Henokh Mengajarkan Asasasas Utama Injil

B

Menulis Mengenai atau kepada Keluarga
Anda

1. Menurut Musa 6:4546, mengapa Henokh dan umatnya
mengenal para leluhur mereka (para bapa)?

Adam dan Hawa jatuh karena ketidakpatuhan mereka terhadap
hukum, dan mereka dikucilkan dari hadirat Allah (Musa 5:4).
Kita membaca dalam Musa 5 bagaimana ketidakpatuhan
menuntun manusia bahkan lebih menjauhi Allahseperti
dalam kasus Kain, Lamekh, dan yang lainnya. Setelah Adam
dan Hawa meninggalkan Taman Eden, mereka diajari untuk
memahami dan menjalankan ajaran-ajaran dan membuat serta
mematuhi perintah-perintah. Mereka juga belajar tata caratata cara penyelamatan yang diperlukan bagi mereka untuk
dapat kembali dan hidup di hadirat Allah. Banyak di antara

2. Tulislah mengenai salah seorang leluhur Anda yang
Anda kenal karena adanya catatan yang tertulis.
Sertakan sesuatu mengenai mereka yang mengilhami
Anda untuk menjadi orang yang lebih baik.

atau
Tulislah sesuatu yang Anda inginkan agar keturunan
Anda ketahui mengenai Anda. Pertimbangkanlah katakata Presiden Kimball:
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Ambillah sebuah buku catatan. .... Mulailah hari
ini dan tulislah di dalamnya mengenai suka dan
duka Anda, renungan terdalam Anda, prestasi
dan kegagalan Anda, persahabatan dan
kemenangan Anda, kesan-kesan dan kesaksian
Anda (Spencer W. Kimball, The Angels May
Quote from It, New Era, Oktober 1975, 5).

Sion Diangkat ke Surga

Apa yang Mereka Uraikan

1. Temukan ungkapan-ungkapan berikut dalam Musa
6:2729 yang menguraikan mengenai dosa-dosa orang
di zaman Henokh: hati mereka telah menjadi keras,
telinga mereka malas mendengarkan, mata mereka
tidak dapat melihat jauh, telah memungkiri Aku,
telah mencari petunjuk sendiri dari kegelapan,
melakukan pembunuhan, tidak mematuhi perintahperintah yang telah [diberikan kepada] Adam, dan
menyumpahi diri mereka sendiri. Anda mungkin
perlu menggarisbawahi atau mewarnai ungkapanungkapan ini di dalam tulisan suci Anda.

Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang dipikirkan dan
dirasakan Allah sewaktu Dia melihat kejahatan yang dilakukan
anak-anak-Nya di bumi? Musa 7 menolong kita memahami
bagaimana Allah memandang anak-anak-Nya, bagaimana
perasaan-Nya mengenai kejahatan mereka, dan bagaimana
kejahatan pada akhirnya akan disingkirkan.

Memahami Tulisan Suci

3. Berikan lawan kata dari setiap uraian di atas sehingga
ungkapan-ungkapan tersebut menguraikan mengenai
orang yang hidup benar. Dengan perkataan lain,
melalui injil hati dapat _____, mata dapat menjadi
_____, dan lain sebagainya.

D

○
○
○

Musa 7:1620Membangun dan Menegakkan Sion
Presiden Spencer W. Kimball berbicara mengenai
menegakkan Sion di zaman kita:
Perkenankan saya memberikan saran tiga hal penting yang
harus kita lakukan jika kita ingin membawa kembali Sion ....

Sebuah Panggilan dari Tuhan

Pertama, kita harus menghilangkan kecenderungan
mementingkan diri yang membatasi seseorang secara rohani,
emosi dan mental. Kedua, kita harus bekerja sama secara
harmonis. Harus ada kesepakatan di dalam keputusan kita
dan kesatuan di dalam tindakan-tindakan kita ....

1. Menurut Musa 6:31, bagaimana perasaan Henokh
mengenai pemanggilannya dari Tuhan?
2. Jelaskan apa yang menurut Anda Henokh rasakan
setelah hal-hal yang diucapkan dan dilakukan Tuhan
dalam Musa 6:3236.

Jika Roh Tuhan, yang juga disebut roh kesatuan dan kerja
sama, dapat untuk meningkatkan pekerjaan kita, maka roh
tersebut pasti dapat memiliki pengaruh yang kuat di dalam
segala hal yang kita lakukan ... (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, hlm. 1983).

3. Bacalah Musa 7:1319 dan tulislah mengenai
bagaimana janji-janji Tuhan kepada Henokh digenapi.

E

○

Mata-Ku juga dapat
menembusi mereka
(ayat 36)Mata-Ku dapat
menembus pandangan
sampai ke hati mereka

○

Musa 7

2. Uraikan menurut Anda apa yang dimaksud dengan
hati mereka telah menjadi keras, telinga mereka
malas mendengarkan, mata mereka tidak dapat
melihat jauh, apa yang dimaksud dengan telah
mencari petunjuk sendiri dari kegelapan.

○

C

Kejadian 5; Musa 7

Bagaimana Kita Menerima Warisan Kita
dari Bapa Surgawi

Ketiga, kita harus memberikan dan mengurbankan apa saja
yang diperlukan Tuhan. Kita mulai dengan
mempersembahkan hati yang patah dan jiwa yang
menyesal. Selanjutnya kita ikuti dengan berusaha sebaik
mungkin di dalam bidang pekerjaan dan pemanggilan yang
telah ditugaskan kepada kita. Kita mempelajari tugas kita
dan melaksanakannya dengan sepenuhnya. Terakhir kita
menguduskan waktu, bakat dan uang kita sebagaimana yang
diminta oleh para pemimpin daerah kita dan sebagaimana
yang dibisikkan oleh bisikan-bisikan Roh (dalam Conference
Report, April 1978, 122124; atau Ensign, Mei 1978, 81).

Sebagai anak-anak Allah,
Karena
Bagaimana
kita berhak mewarisi
Kejatuhan
Kejatuhan
semua yang Dia miliki.
Diatasi
Akan tetapi, sewaktu kita
berdosa, kita menjadi najis
dan tiada hal yang najis
dapat mewarisi kerajaan
Allah. Tuhan mengajar
Adam bagaimana menjadi
bersih sehingga memenuhi
syarat untuk mewarisi
kehidupan kekal. Henokh
mengajarkan hal-hal yang
sama ini kepada umatnya.
Bacalah Musa 6:4868, dan
kemudian buatlah sebuah bagan seperti yang telah
diperlihatkan. Buatlah daftar dalam kolom pertama hal-hal
yang terjadi karena Kejatuhan. Buatlah daftar dalam kolom
kedua hal-hal yang menceritakan bagaimana mengatasi
akibat-akibat Kejatuhan.

Pengurbanan

Kerja sama

Usaha

Pengudusan

Persatuan

Tidak mementingkan diri sendiri
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Kejadian 6; Musa 8

Lakukan setidaknya dua dari kegiatan berikut ini (AD)
sewaktu Anda mempelajari Musa 7.

Khotbah Nuh

Penguasaan Ayat SuciMusa 7:18

Bacalah Musa 7:427 bayangkan bagaimana rasanya menjadi
bagian dari masyarakat Henok. Tulislah sepucuk surat
kepada seseorang yang Anda bayangkan seolah-olah teman
Anda yang tinggal di suatu tempat dan yang ingin
mengetahui bagaimana menciptakan sebuah tempat seindah
Sion. Dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam
Musa 7, khususnya ayat 18, ceritakan kepada teman Anda
hal-hal apa yang diperlukan untuk menegakkan dan tinggal
di Sion. Doronglah teman Anda dan berikan nasihat
kepadanya mengenai apa yang dapat dilakukan oleh orang
seumur Anda untuk menyingkirkan sifat mementingkan
diri atau melakukan salah satu yang telah disarankan oleh
Presiden Kimball. Khususnya fokuskan pada hal pertama
yang dapat dilakukan oleh teman Anda di dalam
keluarganya dan kemudian di Gereja dan di masyarakat.

Apa yang Dapat Membuat Tuhan
Menangis

Kejadian 69 menceritakan kisah mengenai Nuh dan Air Bah.
Sewaktu Anda membaca, carilah alasan-alasan mengapa
Tuhan memusnahkan orang jahat dan mengapa pemusnahan
mereka adalah hal terbaik yang dapat Dia lakukan bagi
keselamatan seluruh anak-anak-Nya. Juga pertimbangkan
bagaimana zaman Nuh dapat dibandingkan dengan zaman
kita sekarangzaman sebelum bumi dibersihkan oleh api.

1. Dalam Musa 7:2931 Henokh bertanya kepada Tuhan
mengapa Tuhan menangis. Bacalah ayat 3140 dan
tulislah jawaban atas pertanyaan Henokh tersebut.
2. Menurut Musa 7:41, apa yang dilakukan Henokh ketika
dia memahami jawaban Tuhan atas pertanyaannya?
3. Menurut Anda apa yang ditangisi Tuhan dan Henokh
sewaktu mereka melihat dunia sekarang?

Musa 8 adalah Terjemahan Joseph Smith dari Kejadian 5:23
32; 6:113, oleh karena itu Anda mungkin perlu membaca
Musa 8 sebelum membaca Kejadian 6:1422. Perhatikan
bahwa Musa 8 adalah bab terakhir dari Kitab Musa dalam
Mutiara yang Sangat Berharga.

Jawaban Terhadap Pertanyaan Henokh

Bacalah Musa 7:4267 dan kenali pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan Henokh kepada Tuhan. Tulislah masingmasing pertanyaan tersebut di dalam buku catatan Anda
disertai dengan sebuah ringkasan mengenai jawaban Tuhan.

Memahami Tulisan Suci

Menjelaskan Perumpamaan

Dalam Musa 7:62, Henokh diberitahu mengenai
Pemulihan injil di zaman akhir. Dia diberitahu mengenai
dua hal penting yang akan terjadi untuk menolong
mengumpulkan orang pilihan dari seluruh bumi untuk
mempersiapkan Kedatangan Kedua: Perbuatan benar
akan Aku kirim dari surga; dan kebenaran akan Aku
kirim dari bumi. Pertimbangkan apa yang Anda ketahui
mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebagai
bagian dari Pemulihan dan jelaskan pendapat Anda apa
yang dimaksud Tuhan dengan hal itu.

○

Daging (ayat 29)Orang

○

Menjual diri (ayat 15)
Menikah di luar perjanjian

○

Musa 8

Kejadian 6

○

○

○

○

Tutup dengan pakal (ayat
14)Menutupnya dengan
bahan yang seperti ter

○

D

○

C

○

B

Tulisan suci berbicara mengenai dua zaman yang berbeda
ketika Tuhan akan membersihkan bumi dari kejahatan. Yang
pertama adalah di zaman Nuh (lihat Kejadian 6) dan yang
kedua akan terjadi pada Kedatangan Kedua. Joseph Smith
1:4143, dalam Mutiara yang Sangat Berharga,
memberitahukan bagaimana kedua zaman tersebut akan
serupa. Perbedaan terbesar di dua zaman tersebut adalah
bahwa bumi dibersihkan oleh air di zaman Nuh, dan pada saat
Kedatangan Kedua bumi akan dibersihkan oleh api. Kedua
peristiwa ini adalah lambang bagaimana kita dibersihkan
melalui baptisan oleh air dan baptisan oleh apipembersihan
jiwa yang terjadi ketika kita benar-benar menerima karunia
Roh Kudus.

○

A

Hasta (ayat 1516)Jarak
antara sikut orang dewasa
dengan ujung jari telunjuk
(kira-kira empat puluh lima
sentimeter atau delapan
belas inci)

Musa 8; Kejadian 6Mengapa Tuhan Membanjiri Bumi
Dengan Air?
Presiden John Taylor membantu menjelaskan mengapa
Tuhan memutuskan untuk memusnahkan semua orang di
bumi kecuali keluarga Nuh. Presiden Taylor mengatakan
bahwa dunia sedemikian jahat sehingga anak-anak tumbuh
tanpa pilihan lain kecuali menjadi jahat. Dalam keadaan
seperti itu, dimana tidak ada kesempatan untuk memilih
hidup yang benar, mengirimkan roh-roh yang tidak berdosa
dari surga ke bumi adalah sia-sia. Oleh karena itu, Tuhan
memusnahkan semua orang jahat dan memulai kembali
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dengan keluarga Nuh untuk membesarkan pria dan wanita
dalam kebenaran. Dengan mengambil kehidupan duniawi
mereka Dia mencegah mereka menurunkan [memberikan
sebagai warisan] dosa-dosa mereka kepada keturunan
mereka dan memperburuk moral mereka [membuat mereka
menjadi jahat], dan juga mencegah mereka dari melakukan
tindakan-tindakan kejahatan selanjutnya (dalam Journal of
Discourses, 19:158159). Jika Allah tidak membanjiri bumi
dengan air, rencana besar-Nya tidak akan dapat digenapi.
Bacalah apa yang dikatakan Nefi dalam 2 Nefi 26:24
mengenai mengapa Tuhan melakukan tindakan-tindakan
yang Dia lakukan.

B

1. Bacalah Musa 8:1314, 21. Jelaskan perbedaan antara
anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Allah
dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan
manusia. Sertakan di dalam penjelasan Anda siapa
keempat kelompok orang ini di zaman sekarang.
2. Menurut Musa 8:1522, jelaskan apa yang dikatakan
Tuhan mengenai anak-anak Allah menikah dengan
anak-anak perempuan manusia atau anak laki-laki
manusia menikah dengan anak-anak perempuan Allah
dan menurut Anda mengapa hal itu sangat penting.

C

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan tiga kegiatan berikut ini (AD) sementara Anda
mempelajari Kejadian 6; Musa 8.

A

D

1. Dalam Ajaran dan Perjanjian 4:24 Tuhan mengatakan
bahwa salah satu cara kita dapat dikuduskan dan
membawa keselamatan kepada jiwa-jiwa kita adalah
bekerja dengan segenap kekuatan, daya dan pikiran
kita untuk membawa keselamatan kepada orang lain.
Nuh adalah contoh sempurna dari proses ini. Buatlah
sebuah tabel di dalam buku catatan Anda seperti
contoh di bawah dan isilah dengan informasi yang
Anda temukan dalam Musa 8:1427. Sewaktu Anda
melakukan kegiatan ini, perhatikan bagaimana Nuh
meningkatkan pemanggilannya dari Tuhan. Khususnya
perhatikan juga bagaimana dia diberkati dengan
kekuatan dan kuasa dan mengetahui bahwa Tuhan
berkenan kepadanya dan dengan usaha-usahanya.

Ayat 15

Apa yang Telah
Dilakukan Nuh

Bacalah Kejadian 6:1422
dan perhitungkan berapa
besar ukuran bahtera dan
kemudian bandingkan
dengan bahtera yang Anda
kenal. Jelaskan ukuran
bahtera di dalam buku
catatan Anda.

Kejadian 7

Apa yang Telah
Dilakukan Orang?

Air Bah

Ayat 18

Ayat 20
Ayat 2324

Ayat 26

Memperhitungkan

Ayat 16

Ayat 17
Ayat 19

Menjelaskan kepada Seseorang yang
Tidak Mengerti

Gunakan apa yang Anda baca dalam Musa 8 untuk
menjawab pertanyaan Bagaimana mungkin seorang
Allah yang penuh kasih dapat membanjiri dunia dengan
air?

Sebuah Pola untuk Memenuhi
Pemanggilan Kita dari Tuhan

Apa yang Telah
Dilakukan Tuhan?

Apakah Perbedaannya?

Kejadian 6 menceritakan
mengenai Nuh sebelum Air
Bah. Kejadian 7
menceritakan mengenai
Nuh melakukan persiapanpersiapan akhir sebelum
Air Bah dan apa yang
terjadi sewaktu terjadi Air
Bah.

Ayats 2022

Ayat 24

Ayat 25
Ayat 27

Memahami Tulisan Suci
Kejadian 7

2. Tulislah pernyataan singkat mengenai kasih karunia di
bawah tabel Anda.
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A

Kejadian 9

Mencari Tahu Apa yang Terjadi

1. Bacalah 1 Petrus 3:1820; Ajaran dan Perjanjian 138:6
11, 2835 dan uraikan apa yang dilakukan Yesus Kristus
kepada orang yang dimusnahkan dalam Air Bah.

Permulaan yang Baru

2. Apa yang diajarkan Juruselamat kepada Anda setelah
mengetahui hal-hal yang Dia lakukan seperti yang
diuraikan dalam 1 Petrus dan Ajaran dan Perjanjian
138?

Kejadian 9 menceritakan kisah mengenai Nuh dan
keluarganya yang meninggalkan bahtera dan menolong Bapa
Surgawi menggenapi tujuan-tujuan-Nya bagi anak-anak-Nya.
Karena mereka adalah satu-satunya keluarga di bumi, mereka
menjadi keluarga yang memiliki situasi serupa dengan yang
dialami Adam dan Hawa. Akan tetapi, keluarga Nuh memetik
manfaat karena mengetahui sejarah jasmani dan rohani antara
Adam dan Air Bah. Karena mengetahui mengapa Tuhan
mendatangkan air bah ke bumi, hal-hal apa yang akan Anda
lakukan secara hati-hati di dalam kehidupan Anda seandainya
Anda adalah keluarga Nuh? Hal-hal apa saja yang akan Anda
pastikan untuk diajarkan kepada anak-anak Anda?

Kejadian 8
Hujan Berhenti

Kesempatan bagi Nuh dan keluarganya untuk memulai
kembali di dunia yang telah dibersihkan dari kejahatan
merupakan lambang terhadap kesempatan yang kita terima
ketika kita dibaptiskankita memperoleh kesempatan untuk
memulai kembali dan menjadi lebih tekun dalam mengikuti
rencana Bapa Surgawi. Sama seperti pelangi menjadi
pengingat akan kasih dan belas kasih Allah kepada keluarga
Nuh, sakramen sering kali dapat menjadi pengingat mengenai
bagaimana Tuhan telah mempersiapkan jalan bagi kita untuk
memperoleh kehidupan kekal melalui Kurban Tebusan.

Memahami Tulisan Suci
Kejadian 8

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menerapkan Cerita

Dengan menggunakan yang Anda baca dalam Kejadian 68,
buatlah daftar cara-cara Nuh dan keluarganya diselamatkan
dari Air Bah. Kemudian tulislah perbandingan antara
tindakan-tindakan mereka dengan apa yang harus kita
lakukan sekarang agar dapat selamat secara rohani dalam
mempersiapkan diri kita untuk Kedatangan Kedua.

Zaman Nuh

Memahami Tulisan Suci
Kejadian 9:117
Kejadian 9Bantuan dari Terjemahan Joseph Smith
Sewaktu Anda membaca Kejadian 9 Anda akan memperoleh
wawasan tambahan dengan membaca masing-masing
rujukan dari Terjemahan Joseph Smith untuk bab ini.
Kejadian 9:1829Kisah yang Membingungkan
Mengenai Nuh
Kemungkinan besar kita tidak memiliki semua keterangan
rinci mengenai kisah Nuh yang mabuk. Yang kita ketahui
adalah bahwa Tuhan tidak pernah mengutuk Nuh atas
peristiwa ini meskipun dia mengutuk perbuatan mabuk di
tempat-tempat lain di dalam tulisan suci. Dalam masa
Perjanjian Lama ketika sari buah anggur disimpan, setelah
jangka waktu yang lama akan mengandung ragi secara
alami dan dapat menyebabkan mabuk. Tetapi sari buah
anggur yang mengandung ragi sangat berbeda dengan apa
yang disebut dalam Alkitab minuman keras. Minuman
keras dibuat dari aneka buah-buahan dan gandum dan
sengaja dibuat untuk membuat mabuk. Keadaan mabuk
Nuh setelah minum anggur kemungkinan besar tidak
disengaja.

Zaman Sekarang

Kita juga tidak tahu pasti apa yang terjadi dalam Kejadian
9:22 ketika Ham, bapa orang Kanaan, melihat ayahnya
dalam keadaan telanjang dan mengapa dalam ayat 25 Nuh
mengutuk orang Kanaan akibat perbuatan itu. Ada orang
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Sem. Istilah bangsa Semitbiasanya mengacu pada orangorang Yahudiyang berarti keturunan Sem.

yang percaya bahwa pakaian Nuh diambil karena pakaian
tersebut memiliki makna keagamaan khusus dan mungkin
merupakan lambang dari keimamatan Nuh. Jika Kanaan
atau Ham mengambil pakaian tersebut, maka kutukan
mungkin berhubungan dengan Abraham 1:2627 dimana
kita membaca bahwa keturunan Ham dikutukinya ...
dalam Keimamatan (ayat 26).

Kejadian 11

Nabi Joseph Smith menambahkan Menurut saya kutukan
kepada Ham itu disebabkan karena dia menertawakan Nuh
sewaktu dia mabuk, tetapi itu berbahaya. Nuh adalah orang
yang hidup benar, namun dia minum anggur dan menjadi
mabuk; Tuhan tidak meninggalkan dia meskipun dia
berbuat demikian, karena dia tetap memiliki semua kuasa
imamatnya, dan sewaktu dia dituduh oleh Kanaan, maka
dia mengutuk Kanaan melalui imamat yang dipegangnya
dan Tuhan menghargai perkataannya, dan imamat yang dia
pegang, meskipun dia mabuk, dan kutukan itu tetap berlaku
bagi keturunaan Kanaan sampai sekarang (History of the
Church, 4:445146).

Menara Babel

Pernahkah Anda mencoba berkomunikasi dengan seseorang
yang tidak dapat berbicara dengan bahasa yang sama dengan
bahasa Anda? Seberapa banyak hasil yang dapat diperoleh jika
semua siswa di sekolah berbicara dengan bahasa yang
berlainan dan tidak dapat saling berkomunikasi? Kejadian 11
menceritakan kepada kita bagaimana dan mengapa kita
memiliki bahasa yang berbeda-beda di bumi.

Sewaktu kita berusaha untuk memperoleh atau
menggunakan berkat-berkat imamat dengan tidak jujur,
maka kita akan dikutuk, dan kita akan kehilangan
kesempatan, berkat-berkat dan kuasa. Misalnya, orang yang
memperoleh imamat atau tata cara-tata cara imamat dengan
berbohong mengenai kelayakan mereka tidak akan
menerima berkat-berkat dari tata cara-tata cara tersebut
melainkan akan kehilangan berkat-berkat. Kita tidak dapat
menipu Tuhan.

Memahami Tulisan Suci
Kejadian 11:19

Mempelajari Tulisan Suci
A

Apakah Pelangi Anda?
1. Tuhan memberikan kepada Nuh
sebuah tanda, atau pengingat,
mengenai perjanjian yang dia
buat. Tanda tersebut menolong
Nuh mengingat betapa besar
belas kasih Tuhan kepadanya.
Tulislah mengenai sesuatu yang
mengingatkan Anda betapa
besar belas kasih Tuhan kepada
Anda.

Kejadian 11:1032Silsilah Abraham

2. Bagaimanakah sakramen menjadi tanda bagi kita
sebagaimana pelangi menjadi tanda bagi Nuh?

Nuh
Sem
Terah
Cicit lelaki Nuh yang ketujuh
(lihat Kejadian 11:1026)

Kejadian 10
Abram (Abraham)
Menikah dengan Sarai
(Sara, putri Haran; lihat
Kejadian 11:29; 20:12)

Keturunan Nuh

Milka

Kejadian 10 menyebutkan keturunan para putra Nuh untuk
beberapa generasi: Yafet (lihat ayat 26), Ham (lihat ayat 6
20), dan Sem (lihat ayat 2131). Setelah bab ini, Alkitab
sebagian besar menceritakan mengenai beberapa keturunan
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Nahor
Menikah dengan Milka
(putri Haran; lihat
Kejadian 11:29)

Lot
(lihat Kejadian
11:2729)

Yiska

Haran

Sarai
(Sara)

remaja dan dia menjadi teladan kebenaran sehingga Allah
berjanji kepadanya bahwa semua orang yang menerima injil
sejati akan disebut anak-anak-Nya dan bahwa Yesus Kristus
akan dilahirkan sebagai salah seorang dari keturunannya.
Sewaktu Anda membaca mengenai Abraham dalam beberapa
bab berikutnya mengenai Abraham dan Kejadian, carilah apa
yang dia lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangannya
dan menjadi salah seorang Nabi paling besar dalam sejarah.

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Kejadian 11:19.

Membaca dan Membandingkan

1. Bacalah Kejadian 11:14 dan jelaskan apa yang
dilakukan orang Sinear dalam usaha mereka untuk
mencapai langit.

Memahami Tulisan Suci

2. Bacalah Kisah Para Rasul 4:12; 2 Nefi 9:4143; Mosia
3:17; 5:1015 dan tulislah mengenai bagaimana kita
dapat mencari nama (Kejadian 11:4) yang akan
memungkinkan kita pergi ke surga.

C

○
○
○
○
○
○

Bacalah Kejadian 11:59 untuk mencari tahu bagaimana
tanggapan Tuhan terhadap usaha orang-orang mencari
nama bagi diri mereka sendiri dan membuat menara yang
puncaknya sampai ke langit. Kemudian bacalah Eter 1:33
43 dan berikan ringkasan di dalam buku catatan Anda
apa yang terjadi dengan salah satu kelompok orang pada
masa yang dibicarakan dalam Kejadian.

○

Membuat Hubungan Dengan Kitab
Mormon

○

Ahli waris (ayat 2)
Seseorang yang berhak
menerima berkat-berkat atau
warisan dari orang lain
karena dia adalah anaknya,
saudara dekat, atau
seseorang yang dipercaya
oleh si pemberi warisan

Kafir (ayat 5, 7)Mereka
yang tidak menyembah
Allah yang sejati dan
hidup
Patriarkhal (ayat 2526)
Ayah kepada putra

○

B

Abraham 1

○

A

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Abraham 1.

Apa Pendapat Anda?

Jelaskan pendapat Anda bagaimana tindakan-tindakan
Tuhan dalam Kejadian 11:19 menjadi berkat bagi orangorang.

A

Berkat-berkat Apa yang Anda Cari?

1. Penatua Neal A. Maxwell mengatakan, Sesuatu yang
terus menerus ingin kita terima, pada akhirnya akan
terjadi dan akan kita terima di dalam kekekalan
(dalam Conference Report, Oktober 1996, 26; atau Ensign,
November 1996, 21). Bacalah Abraham 1:24 dan
buatlah daftar berkat-berkat yang Abraham ingin
usahakan dan terima. Anda mungkin juga perlu
mewarnai atau menggarisbawahinya di dalam tulisan
suci Anda.

Seperti yang disebutkan dalam pendahuluan Kitab
Kejadian (lihat Kitab Kejadian, Musa, dan
Abraham pada hlm. 9), Joseph Smith menerima
lebih banyak tulisan dan ajaran Nabi Abraham
dengan menerjemahkan gulungan papirus yang dia
peroleh sewaktu tinggal di Kirtland, Ohio. Kitab
Abraham tidak dianggap sebagai bagian dari
Terjemahan Joseph Smith terhadap Alkitab, tetapi
Abraham 12 menolong kita menambah pengetahuan
kita mengenai peristiwa-peristiwa yang diuraikan
dalam Kejadian 12.

2. Pilihlah sesuatu dari daftar ini yang juga Anda
inginkan atau usahakan, dan jelaskan mengapa. Anda
hendaknya memperhatikan bahwa pada akhir ayat 2
kita mengetahui bahwa Abraham memang memperoleh
apa yang dia usahakan. Kehidupannya adalah teladan
yang dapat Anda ikuti untuk memperoleh berkatberkat yang sama dengan yang dia usahakan.

Abraham 1

B

Abraham Menginginkan
Imamat

Mengapa Orang yang Hidup Benar
Dianiaya

1. Carilah tahu alasan mengapa tiga orang perawan dan
Abraham dianiaya, dan bandingkan alasan-alasan
tersebut menurut pendapat Anda dengan cara-cara
bagaimana orang-orang yang hidup benar kadangkadang dianiaya.
2. Jelaskan menurut Anda mengapa hidup benar patut
diusahakan bahkan meskipun Anda akan dianiaya.

Dapatkah orang menjadi benar jika mereka hidup di rumah
dimana kehidupan benar tidak digalakkan atau dimana mereka
dianiaya oleh orang tua mereka sendiri karena hidup benar?
Jika ya, apa yang harus dilakukan orang tersebut agar dapat
mengatasi pengaruh-pengaruh jahat? Nabi besar Abraham,
yang disebut Sahabat Allah (Yakobus 2:23), dibesarkan
dalam situasi seperti itu. Selama masa kehidupannya dia
mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya di masa

C

Menulis Ayat-ayat Suci Dengan Kata-kata
Anda Sendiri

Tulislah Abraham 1:1819 dengan menggunakan katakata Anda sendiri, mengenali apa yang dijanjikan Tuhan
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kepada Abraham maupun tanggung jawab-tanggung
jawab yang diterima Abraham.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Mencari Bukti

1. Bacalah Abraham 2:117 dan carilah bukti bahwa
Abraham percaya dan mengandalkan Allah. Buatlah
daftar bukti ini di dalam buku catatan Anda.

Abraham 2

2. Tulislah pendapat Anda mengenai hal yang dapat
diketahui orang lain di dalam kehidupan Anda yang
memperlihatkan bahwa Anda mengikuti Allah dan
percaya serta mengandalkan-Nya. Catatlah contohcontoh dari kehidupan Anda yang serupa dengan caracara Abraham memperlihatkan imannya kepada Allah,
atau catatlah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan
Anda yang serupa dengan teladan iman Abraham.

Abraham Menerima
Perjanjian dari Allah

Dalam Abraham 1 Anda membaca mengenai keinginan
Abraham untuk memperoleh berkat-berkat tertentu dari
Tuhan dan mengenai bagaimana dia mulai menerima
beberapa dari berkat-berkat tersebut (lihat khususnya ayat 18
19). Dalam Abraham 2 Tuhan menjanjikan kepada Abraham
berkat-berkat tambahan. Sewaktu Anda membaca, carilah halhal yang dilakukan Abraham yang memperlihatkan kesetiaan
dan kelayakannya untuk menerima janji-janji Allah itu.

B

Menggunakan Setiap Kata

Gunakan semua kata berikut untuk menulis sebuah atau
dua buah kalimat yang merangkum apa yang dijanjikan
Tuhan kepada Abraham dalam Abraham 2:811:
memberkati, keturunan, pelayanan, keimamatan, injil, leluhur,
keluarga, keselamatan.

Memahami Tulisan Suci

Kejadian 1213

Abraham 2
Mengangkat nama-Ku
(ayat 6)Menjadi wakil-Ku
(seperti seorang misionari),
bersaksi mengenai Aku

Janganlah Kiranya Ada
Perkelahian

Abraham 2Dimanakah Kisah Abraham Terjadi
Lihat Peta Alkitab 1.
Abraham 2:811Perjanjian Abraham
Anda dapat belajar lebih banyak lagi mengenai perjanjian
Abraham dalam Kejadian 17.

Kejadian 12 menceritakan mengenai beberapa peristiwa yang
sama yang Anda baca dalam Abraham 12. Kejadian 12
menambahkan lokasi tertentu dimana Abraham membangun
sebuah mezbah dan menyembah Tuhan (lihat Kejadian 12:8)
juga rincian dalam cerita mengenai apa yang terjadi ketika
Abraham datang ke Mesir dan mengatakan kepada Firaun
bahwa Sarai adalah saudara perempuannya (lihat Kejadian
12:1420).

Abraham 2:2225Dia Adalah Saudara Perempuanmu
Ada orang yang bertanya-tanya mengapa Abraham
mengatakan bahwa Sarai adalah saudara perempuannya.
Alasan utama dan yang paling penting adalah bahwa
Allahlah yang telah menyuruhnya berbuat demikian. Juga
akan menolong untuk mengetahui bahwa dalam bahasa
Ibrani ada dua kata terpisah untuk istilah cucu perempuan,
cucu lelaki, saudara sepupu lelaki, saudara sepupu
perempuan, atau keponakan. Istilah-istilah umum untuk
kata anak lelaki, anak perempuan, saudara lelaki dan saudara
perempuan digunakan dalam tali persaudaraan keluarga.
Karena Sarai adalah anak perempuan saudara lelaki
Abraham, yang bernama Haran, maka Sarai juga dikenal
sebagai saudara perempuannya.

Anda juga akan memperhatikan bahwa di dalam Kitab
Kejadian, Abraham disebut Abram dan Sara disebut Sarai
sampai bab ke-17. Sewaktu Anda membaca Kejadian 17 Anda
akan mengetahui lebih banyak lagi mengenai mengapa namanama mereka berubah.
Abraham dibesarkan dalam sebuah keluarga dimana ayahnya
menganiayanya karena dia setia kepada Allah. Ayah Lot
(Haran) meninggal bahkan sebelum kakek Lot (Terah)
meninggal. Baik Abraham maupun Lot mengalami pencobaanpencobaan. Mereka meluangkan banyak waktu bersama keluar
dari Ur, kemudian pergi ke Mesir, dan akhirnya ke tanah
Perjanjian Kanaan. Akan tetapi, kehidupan mereka menjadi
sangat berbeda. Kita mungkin bertanya-tanya mengapa
kehidupan Abraham dan Lot sangat berbeda padahal mereka
dibesarkan dalam keadaan yang sama. Sewaktu Anda membaca
enam sampai delapan pasal berikutnya dari Kitab Kejadian,
carilah pilihan-pilihan yang diambil Abraham dan Lot dan
bagaimana keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi
kehidupan mereka selanjutnya.

Memang kelihatannya aneh bahwa orang Mesir merasa
bahwa berbuat zina dengan istri orang lain adalah suatu
perbuatan yang tidak benar, tetapi agaknya mereka tidak
memiliki masalah dengan membunuh seorang pria agar
mereka dapat menikahi istrinya secara sah. Penting untuk
diperhatikan bahwa seandainya Abraham mati pada saat
ini, maka perjanjian Tuhan dengannya tidak akan dapat
digenapi. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan kepadanya
apa yang harus dikatakan dalam kasus ini agar dapat
menyelamatkan nyawanya dan menggenapi perjanjian.
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mengapa Abraham membayar persepuluhan dan menerima
berkat-berkat darinya.

Memahami Tulisan Suci
Kejadian 13

B

Kota Sodom dikenal karena memiliki kekayaan dan
kesenangan duniawi serta kejahatan besarnya. Apa yang
diajarkan kepada kita dari perbuatan-perbuatan yang
dilakukan Abraham kepada Raja Sodom mengenai nilainilai dan komitmennya kepada Allah. Sewaktu Anda
menjawab pertanyaan tersebut, pertimbangkan apa yang
dapat dimiliki Abraham dari Raja Sodom. Juga
pertimbangkan asas yang terdapat dalam Moroni 10:30.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Membantu Teman

Tulislah mengenai bagaimana Anda dapat menggunakan
kisah Abraham dan Lot dalam Kejadian 13:513 untuk
membantu seorang teman menyelesaikan suatu masalah
yang dihadapinya dalam hal yang menyangkut hidup
rukun dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya.

B

Membuat Kesimpulan Anda Sendiri

C

Menggambar

Gambarlah sesuatu yang melambangkan kisah Abraham
dalam Kejadian 14:1724.

Memperoleh Bantuan dari Perjanjian Baru

Bacalah Ibrani 11:8, 10, 1316 dan ceritakan apa yang telah
memotivasi Abraham untuk menyelesaikan masalah yang
dia alami dengan cara yang dia lakukan dalam pasal ini.

Kejadian 15

Kejadian 14

Perjanjian

Ditegaskan

Abraham Bertemu Dengan
Melkisedek
Pada awal kehidupan Abraham, Tuhan menjanjikan banyak
hal kepadanya mengenai keturunannya, termasuk janji bahwa
mereka akan berjumlah sebanyak seperti debu tanah
(Kejadian 13:16). Pada waktu peristiwa dalam Kejadian 15
terjadi, Abraham dan Sarai masih belum memiliki anak.
Dalam pasal ini, Tuhan menolong Abraham mengetahui
bahwa janji-Nya masih akan digenapi.

Dalam Kejadian 13:12 kita membaca bahwa Lot berkemah di
dekat Sodom. Melalui Kejadian 14:12 kita mengetahui bahwa
dia diam di Sodom. Sebagai akibatnya, dia menjadi tawanan
ketika terjadi pertempuran di antara raja-raja di daerah
tersebut pada masa itu. Abraham tampaknya tidak
terpengaruh oleh perang tersebut sampai Lot tertangkap.
Kejadian 14:112 menjelaskan bagaimana raja yang berbedabeda membentuk persekutuan militer agar dapat melindungi
diri dan memenangkan pertempuran. Pada masa ini, ketika
seorang raja memberikan bantuan kepada raja lainnya,
biasanya dengan harapan adanya imbalan. Sewaktu Anda
membaca Kejadian 14:1324, perhatikan apa yang dilakukan
Abraham untuk menolong Lot dan bagaimana perasaan
Abraham mengenai menerima kehormatan, kuasa, uang atau
pujian manusia dengan kuasa duniawi. Bandingkan reaksi ini
dengan bagaimana dia menerima dan menghormati manusia
dengan kuasa dan wewenang surgawi.

Memahami Tulisan Suci
Kejadian 14:1324

Memahami Tulisan Suci
Kejadian 15

Mempelajari Tulisan Suci

Kedurjanaan (ayat 16)
Dosa

Lakukan kegiatan A dan kemudian lakukan kegiatan B atau
C sewaktu Anda mempelajari Kejadian 14:1324.

A

Kejadian 15:917Apa yang Dilakukan Abraham dalam
Ayat-ayat Ini?
Ayat-ayat dalam Kejadian 15 ini menguraikan mengenai
adat istiadat Timur Tengah zaman dahulu dalam membuat
atau memutuskan sebuah perjanjian. Setelah seseorang yang

Siapakah Melkisedek?

Bacalah Alma 13:1419; Ajaran dan Perjanjian 84:14; 107:14;
138:41. Uraikan siapa Melkisedek dan menurut Anda
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membuat perjanjian memotong hewan (atau hewan-hewan)
menjadi dua bagian, dia berjalan di antara kedua bagian
yang telah dipotong tersebut seolah-olah mengatakan, Jika
saya tidak mematuhi perjanjian saya, maka nasib saya akan
seperti hewan ini. Dalam kasus ini, lampu yang menyala
melambangkan kehadiran Tuhan dan memberikan kepastian
kepada Abraham bahwa Tuhan akan menggenapi
perjanjian-Nya.

Kejadian 17
Perjanjian

Mempelajari Tulisan Suci
A

Dalam Kejadian 17 Allah memberkati Abraham sekali lagi dan
memberinya janji-janji selanjutnya mengenai berkat-berkat
yang akan dia dan keturunannya terima. Seperti yang Dia
lakukan kepada kita, Tuhan memberi Abraham janji-janji dan
berkat-berkat satu demi satu, sedikit demi sedikit. Semua janji,
berkat dan perjanjian yang diberikan kepada Abraham secara
kelompok diberi nama Perjanjian Abraham. Dalam
merangkum janji-janji dari Perjanjian Abraham, Penatua
Russell M. Nelson mengatakan,

Menjelaskan Arti Lambang

Warnai atau garis bawahi kata-kata dalam Kejadian 15:1
yang menggambarkan perkataan Tuhan. Dia akan menjadi
apa bagi Abram? Tulislah mengenai bagaimana Tuhan akan
menjadi seperti itu bagi mereka yang membuat perjanjian
dengan-Nya dan mematuhi perjanjiannya.

B

Abraham

Selesaikan Kalimat-kalimat ini

1. Abraham khawatir bahwa ... (lihat ayat 3, 78)

Perjanjian ... adalah suatu hal yang sangat penting.
Perjanjian itu berisi beberapa janji:

2. Tuhan meyakinkan Abraham dengan ... (lihat ayat 1,
17)

Keturunan Abraham akan berjumlah banyak, berhak
memperoleh kemajuan kekal dan memegang imamat;
Dia akan menjadi bapa banyak bangsa;
Kristus dan raja-raja akan datang melalui garis keturunan
Abraham;

Kejadian 16

Beberapa negeri akan diwarisi;
Semua bangsa di bumi akan diberkati melalui keturunannya;

Abraham Menikahi Hagar

Perjanjian itu akan kekalbahkan melalui ribuan generasi
(dalam Conference Report, April 1995, 42; atau Ensign,
Mei 1995, 33).
Penatua Bruce R. McConkie menjelaskan bagaimana berkatberkat ditambahkan kepada Abraham:

Dalam Kejadian 15 kita membaca mengenai keraguan dan
kekhawatiran Abraham. Dalam Kejadian 16 kita mengetahui
mengenai bagaimana perasaan Sarai. Tuhan memerintahkan
Sarai untuk memberikan Hagar kepada Abraham sebagai
istrinya dan memerintahkan Abraham untuk mengambil
Hagar sebagai istrinya (lihat A&P 132:3435). Meskipun
mungkin sulit dilakukan, ketika Sarai melakukan ini bagi
Abraham, itu menunjukkan betapa dia berkeinginan untuk
mematuhi Tuhan dan menggenapi perjanjian-perjanjian-Nya.
Sewaktu Anda membaca pasal ini pikirkan bagaimana
perasaan Hagar di sepanjang kisah singkat ini.

Pertama Abraham menerima injil melalui baptisan (yaitu
perjanjian keselamatan); kemudian Dia menganugerahkan
kepadanya imamat yang lebih tinggi, dan masuk ke dalam
pernikahan selestial (yaitu perjanjian permuliaan), menerima
kepastian bahwa dia akan memiliki kemajuan kekal; terakhir
dia menerima sebuah janji bahwa semua berkat ini akan
diberikan kepada semua keturunannya di dunia fana (Abraham
2:611; A&P 132:2950) ....
.... Bagian-bagian dari perjanjian Abraham itu, yang
menyangkut permuliaan dan kemajuan kekal diulangi kepada
setiap umat Israel yang masuk ke dalam perjanjian pernikahan
selestial (Mormon Doctrine, 13).

Memahami Tulisan Suci
Kejadian 16

Karena semua anggota Gereja adalah keturunan Abraham
melalui perjanjian, maka kita harus mempertimbangkan
dengan seksama perjanjian-perjanjian Tuhan yang dibuat
kepada Abraham dan memastikan agar perjanjian tersebut
berlaku bagi kita.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Mengenali Kasih Allah

Di tengah-tengah pencobaan sulit yang dihadapinya, Hagar
belajar hal-hal yang dapat menolong kita semua untuk
dapat bertahan dari pencobaan. Tulislah mengenai hal-hal
yang paling mengesankan Anda dalam Kejadian 16 yang
memperlihatkan kasih Allah kepada Hagar dan bagaimana
Hagar menerima kasih-Nya.
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3. Karena para anggota Gereja adalah anak-anak
Abraham dan Sara, apa yang dapat kita pelajari tentang
diri kita sendiri dari nama yang diberikan Allah pada
pasangan yang hebat ini?

Memahami Tulisan Suci
Kejadian 17
Kejadian 17:914Sunat
Tanda perjanjian yang dibuat Allah kepada Abraham adalah
sunat. Sunat melambangkan kebersihan di hadapan Allah
dan juga lambang pengingat akan janji-janji Tuhan yang
dibuat kepada Abraham mengenai keturunan. Di zaman
sekarang sunat tidak lagi diharuskan.

4. Dalam hal apa menerima nama memiliki peran dalam
perjanjian yang kita buat dengan Tuhan di zaman ini
untuk menjadi umat-Nya? (lihat 2 Nefi 31:13, 1720;
Mosia 18:810; Moroni 4:13).
5. Nama baru apa yang kita terima ketika kita dibaptiskan
dan mengambil sakramen? Menurut Anda apa makna
mengambil nama itu ke atas diri kita?

Mempelajari Tulisan Suci
A

Mengenali Unsur-unsur Perjanjian

Kejadian 18

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak
dimana kedua belah pihak tersebut berjanji untuk
melakukan hal-hal tertentu. Dalam suatu perjanjian injil,
Allah selalu menentukan syarat-syarat, atau apa yang harus
dilakukan dan diterima sebagai bagian dari perjanjian, dan
manusia setuju untuk mematuhi syarat-syarat tersebut.

Adakah Sesuatu Apa pun
yang Mustahil untuk Tuhan?

1. Apa yang diminta Tuhan agar Abraham lakukan dalam
menerima perjanjian ini? (lihat ayat 1, 10).

Dalam Kejadian 17 Tuhan
menjanjikan kepada Abraham
bahwa Sara akan melahirkan
seorang putra. Kita membaca
bagaimana reaksi Abraham
terhadap janji tersebut. Dalam
Kejadian 18 kita mengetahui
bagaimana reaksi Sara ketika
dia mengetahui janji yang sama
ini.

2. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? (lihat
ayat 28, 1519). Pastikan agar Anda membaca semua
rujukan untuk ayat-ayat ini dan sertakan sebagai bagian
dari daftar Anda.
3. Bacalah Kejadian 12:13; 13:1416; 15:17; Abraham
1:1819; 2:911. Tambahkan janji-janji yang diberikan
dalam daftar yang Anda mulai di atas.

Mengatur Unsur-unsur

Di dalam perjanjian
Abraham terdapat empat
kategori dasar berkatTanah
Keturunan
berkat: tanah, keturunan,
imamat dan injil, serta
keselamatan. Ambillah
daftar yang telah Anda
buat dalam kegiatan A di
Imamat dan
Keselamatan
atas dan susunlah sesuai
injil
dengan kategorinya. Jika
menurut Anda suatu
berkat berlaku untuk lebih
dari satu kategori, buatlah daftarnya sesuai dengan semua
kategori yang berlaku.
Perjanjian Abraham

C
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○
○

Sara telah mati haid (ayat
11)Sara terlalu tua untuk
memiliki seorang bayi

○

Kejadian 18

○

B

Debu dan abu (ayat 27)
Tidak ada apa-apanya
dibandingkan dengan Allah

Kejadian 18:122Siapakah yang Mengunjungi
Abraham?
Kejadian 18:1 memberi petunjuk bahwa Tuhan
menampakkan diri kepada Abraham. Ini tidak berarti
bahwa Tuhan adalah salah satu di antara ketiga orang yang
mengunjunginya. Alkitab Terjemahan Joseph Smith memberi
petunjuk bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang kudus
yang memegang imamat dan merupakan utusan resmi
Tuhan.

Apakah Arti Sebuah Nama?

Perhatikan bahwa nama Abraham dan Sarai berubah
sebagai bagian dari perjanjian (lihat Kejadian 17:48; 15
16).

Kejadian 18:20Dosa-dosa Sodom dan Gomora
Sewaktu kita membaca Kejadian 19 kita akan mempelajari
bahwa kebejatan moral merupakan salah satu dosa besar
kota-kota ini. Yehezkiel 16:4850 menolong kita mengetahui
bahwa rakyat Sodom dan Gomora sombong, tidak bersedia
mengurus orang miskin dan yang melarat diantara mereka
dan malas.

1. Bagaimana perasaan Anda seandainya Anda menerima
nama seperti yang diterima Sarai? Mengapa?
2. Dalam hal apa nama Sarai merupakan kesaksian
tambahan akan janji-janji Allah? Dia menjadi ratu bagi
siapa, dan mengenai dirinya yang dapat menjadi ratu
itu, mengajarkan apa kepada kita?

Kejadian 18:2333Orang Jahat Dapat Diselamatkan dari
Kehancuran Karena Orang Benar
Bacalah Alma 10:2023 untuk mempelajari lebih banyak lagi
mengenai asas penyelamatan orang jahat ini.
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Kadang-kadang kesabaran dan iman kita diuji sewaktu kita
menginginkan agar janji-janji Tuhan digenapi. Kejadian 21
berisi kisah mengenai bagaimana janji Allah kepada Abraham
dan Sara, bahwa dia akan melahirkan seorang putra, digenapi.
Peristiwa-peristiwa dalam Kejadian 21 terjadi ketika Abraham
berusia seratus tahun dan Sara berusia sembilan puluh tahun.
Apakah diragukan bahwa kelahiran putra mereka tidak lain
merupakan suatu kemukjizatan dan berkat dari Allah?

Mempelajari Tulisan Suci
A

Jawaban Terhadap Pertanyaan Tuhan

1. Perhatikan bahwa pertanyaan dalam Kejadian 18:14
tidak dijawab. Simaklah Lukas 1:37 untuk memperoleh
jawabannya dan kemudian jelaskan jawaban tersebut.
2. Tulislah mengenai sebuah pengalaman yang Anda
alami atau yang dialami orang lain yang
memperlihatkan bahwa tidak ada sesuatu apa pun
yang mustahil untuk Tuhan (ayat 14).

B
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Kejadian 21

Memilih Perkataan yang Terbaik

Disapih (ayat 8)Tidak lagi
disusui ibu

Setelah membaca Kejadian 18:1633, pertimbangkanlah
apa yang Anda pelajari mengenai karakter Abraham dan
Allah. Pilihlah dari bagian ini dua kata yang menurut
Anda memberikan uraian terbaik mengenai Abraham
dan dua kata yang memberikan uraian terbaik mengenai
sifat Allah.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menulis Sepucuk Surat

Umpamakan Anda sendiri berada dalam situasi Abraham
atau Sara dan tulislah sepucuk surat kepada seorang teman
dengan menceritakan mengenai kelahiran Ishak. Sertakan
rincian saat ketika Sara berpendapat bahwa dia tidak akan
pernah bisa melahirkan anak lagi dan uraikan bagaimana
perasaan Anda.

Kejadian 19
Sodom dan Gomora

Kejadian 22

Kejadian 14:12 menyatakan bahwa Lot diam di Sodom.
Dalam Kejadian 18 para utusan Allah tinggal bersama
Abraham dalam perjalanan mereka menuju Sodom dan
Gomora, dan Abraham mengetahui mengenai rencana Allah
untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Kejadian 19
menceritakan mengenai apa yang terjadi ketika para utusan
tersebut tiba untuk membantu Lot dan keluarganya
meninggalkan Sodom dan Gomora sebelum kehancurannya.

Mengurbankan

Ishak

Jika Tuhan meminta Anda untuk mengurbankan sesuatu, hal
apa yang Anda anggap akan paling sulit untuk dikurbankan?
Apakah anda akan melakukannya? Mengapa? Kejadian 22
menceritakan kisah mengenai salah satu ujian terbesar yang
pernah diberikan Allah kepada manusia? Sebelum Membaca
pasal 22, bacalah apa yang dikatakan Tuhan kepada para
anggota Gereja dalam Ajaran dan Perjanjian 101:45.
Sewaktu Anda membaca Kejadian 22, letakkan diri Anda
dalam posisi Abraham atau Ishak dan pertimbangkanlah apa
yang Anda pikirkan dalam masing-masing cerita.

Meskipun Lot dapat melarikan diri sebelum Sodom dan
Gomora dihancurkan, beberapa di antara anggota keluarganya
telah terbiasa hidup dengan cara-cara Sodom dan Gomora
yang jahat. Mereka dihancurkan karena mereka tidak mau
mengikuti nasihat untuk pergi.

Kejadian 2021

Memahami Tulisan Suci

Janji Digenapi

Kejadian 22
Kejadian 22Mengapa Tuhan Meminta Abraham untuk
Mengurbankan Ishak
Mengapa Tuhan meminta Abraham melakukan hal
tersebut? Karena mengetahui bagaimana keadaan masa
depannya dan bahwa dia akan menjadi bapa bagi keturunan
yang tak terbilang banyaknya? Tuhan berketetapan untuk
menguji Abraham. Allah tidak melakukan ini untuk
kepentingan-Nya sendiri; karena Dia mengetahui melalui
kemahatahuan-Nya apa yang akan dilakukan Abraham;

Dalam Kejadian 20 Allah kembali meminta Abraham
menyelamatkan nyawanya dengan mengatakan bahwa Sara
adalah saudara perempuannya. Sebagai akibatnya, Tuhan
dapat menolong seorang pria yang bernama, Abimelekh, dan
keluarganya memahami bahwa Abraham adalah seorang Nabi.
Para anggota keluarga Abimelekh diberkati karena dia percaya
bahwa Abraham adalah orang pilihan dan Nabi Allah.
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Kejadian 22:14Di Manakah Tempat Tuhan
Menyediakan dan Apakah Arti Nama Itu?
Abraham menyebut tempat di mana dia membangun
mezbah pengurbanan sebagai Tuhan Menyediakan, yang
merupakan suatu nubuat yang mana di kemudian hari
Tuhan tampak di bukit yang sama ini. Tempat ini juga
disebut Bukit Moria (lihat Kejadian 22:2), kelompok bukit
yang sama ini adalah tempat di mana berdiri Bait Suci
Salomo dan Penyaliban Juruselamat.

tetapi tujuannya adalah untuk menanamkan suatu pelajaran
kepada Abraham, dan memungkinkannya memperoleh
pengetahuan yang tidak dapat diperolehnya melalui cara
lain. Itulah sebabnya mengapa Allah menguji kita semua. Itu
bukan untuk kepentingan pengetahuan-Nya; karena Dia
mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu
terjadi. Dia mengetahui semua kehidupan Anda dan segala
sesuatu yang akan Anda lakukan. Tetapi dia menguji kita
untuk kebaikan kita sendiri, agar kita dapat mengenal diri
kita sendiri .... Dia meminta Abraham tunduk pada
pencobaan ini karena Dia bermaksud untuk memberinya
kemuliaan, permuliaan dan kehormatan; Dia bermaksud
menjadikannya raja dan imam, berbagi kemuliaan, kekuatan
dan kekuasaan dengan diri-Nya (George Q. Cannon, dalam
Conference Report, April 1899, 66).

Mempelajari Tulisan Suci

Penatua Neal A. Maxwell membicarakan kebenaran ini
kepada kita ketika dia mengatakan bahwa kita tidak dapat
setia dan bebas dari tekanan pada waktu yang bersamaan .
Oleh karena itu, bagaimana saya dan Anda dapat benarbenar berharap hidup tanpa kesulitan, seolah-olah
mengatakan, Tuhan, berilah aku pengalaman, tetapi jangan
beri aku kedukaan, kesedihan, kesakitan, pertentangan,
pengkhianatan dan tentu saja jangan tinggalkan aku.
Jauhkanlah dariku, Tuhan, semua pengalaman itu, yang
telah membuat-Mu sebagaimana diri-Mu sekarang!
Kemudian biarkanlah aku datang dan tinggal bersama-Mu
dan menikmati sepenuhnya sukacita-Mu! (dalam Conference
Report, April 1991, 117; atau Ensign, Mei 1991, 88).

Lakukan tiga dari lima kegiatan ini (AE) sewaktu Anda
mempelajari Kejadian 22.

Nabi Joseph Smith mengisyaratkan bahwa pengurbanan
merupakan salah satu cara kita memperoleh iman yang lebih
besar. Misalnya, menurut Anda bagaimana pertumbuhan
iman Anda kepada Allah seandainya Anda sendiri
mengalami apa yang dialami Abraham? Iman Abraham
tidak akan tumbuh seandainya saja dia menolak
mempersembahkan korban seperti yang diperintahkan
Allah. Joseph Smith mengatakan, Agama yang tidak
meminta pengurbanan segala hal tidak cukup kuat untuk
menghasilkan iman yang diperlukan bagi kehidupan dan
keselamatan (Lectures on Faith, [1985], 69).

A

1. Bacalah Yakub 4:35 dan jelaskan apa yang kita pelajari
mengenai kisah Abraham dan Ishak.
2. Buatlah daftar
sebanyak mungkin
rincian kisah Abraham
dan Ishak yang
mengajar kita sesuatu
mengenai Kurban
Tebusan Yesus Kristus.
Anda mungkin perlu
menyusun informasi
tersebut dalam sebuah tabel seperti yang diperlihatkan.
Abraham dan
Ishak

Yerusalem pada Masa Yesus

B

Bait Suci
Salomo

Lembah Kidron

Penyaliban Juruselamat
Bukit Golgota

Menemukan dan Mencatat Teladan

2. Pilihlah satu hal dari daftar Anda yang khususnya
membuat Anda terkesan dan tulislah mengenai
bagaimana Anda dapat menerapkannya di dalam
kehidupan Anda.

dan
Bukit Moria
disebut Tuhan
Menyediakan

C

Jalan k
e Betan
i dan Ye
rikho

Jalan ke Betlehem
dan Hebron

Pengurbanan
Putra Allah

1. Buatlah sebuah daftar semua bukti yang dapat Anda
temukan dalam Kejadian 22:114 yang memperlihatkan
kepatuhan, kesetiaan, dan pengabdian Abraham
kepada Allah.

Bukit Zaitun
Getsemane

Lambang Kristus

Merenungkan dan Menulis Mengenai
Pengurbanan

1. Menurut Anda, mengapa Abraham bersedia
mempersembahkan putranya sebagai kurban?
2. Apa yang diminta Tuhan kepada Anda untuk
dipersembahkan sebagai kurban? (lihat 3 Nefi 9:1920).

Jalan ke
Laut Mati
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3. Mengapa orang bersedia mempersembahkan kurban
kepada Allah?

Kejadian 24

Sewaktu Anda mempertimbangkan jawaban Anda
terhadap pertanyaan ini, pertimbangkanlah ajaran Nabi
Joseph Smith berikut Agar seorang pria dapat
mengurbankan segala sesuatu yang dimilikinya, karakter
dan reputasi, kehormatan dan pujian dunia, namanya
yang harum di antara manusia, rumah, tanah, adik dan
kakaknya, istri serta anak-anak, dan bahkan juga
nyawanya sendiri ... diperlukan lebih dari sekadar
kepercayaan ... yang menyebabkan dia melakukan
kehendak Allah; tetapi juga diperlukan pengetahuan
akan fakta yang sesungguhnya, dengan kesadaran penuh
bahwa setelah penderitaan ini berakhir, dia akan masuk
ke dalam perhentian kekal, dan menjadi bagian dari
kemuliaan Allah (Lectures on Faith, 68; lihat juga ajaran
Paulus dalam Ibrani 11:1719).

D

Istri bagi Ishak

Menurut Anda sifat-sifat paling penting apakah yang perlu
dipertimbangkan dalam memilih seseorang untuk dinikahi?
Siapakah yang akan Anda percayai untuk membantu memilih
pasangan hidup untuk Anda?
Presiden Spencer W. Kimball mengatakan Faktor paling
utama yang mempengaruhi kehidupan Anda di kemudian hari,
kegiatan Anda, sikap Anda, tujuan akhir Anda adalah
keputusan yang Anda ambil sewaktu Anda meminta
seseorang untuk menjadi pasangan hidup Anda! Itu adalah
keputusan paling penting dalam seluruh kehidupan Anda,
bukan keputusan ke mana Anda akan kuliah, atau pelajaran
atau jurusan apa yang akan Anda ambil, atau bagaimana
Anda akan memperoleh nafkah. Keputusan-keputusan ini,
meskipun penting, merupakan keputusan tambahan dan tidak
ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keputusan penting
yang Anda ambil sewaktu Anda meminta seseorang untuk
menjadi rekan kekal Anda (The Teachings of Spencer W.
Kimball, Edward L. Kimball, edisi [1982], 301).

Membandingkan Janji-janji

Bacalah janji-janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian
12:23; 13:1416; 15:5; 17:2, 4, 7. Bandingkan janji-janji
tersebut dengan apa yang dijanjikan Allah kepada
Abraham dalam Kejadian 22:1518. Dalam hal-hal apa
janji-janji tersebut sama atau berbeda?

E

Merenungkan dan Menulis Mengenai
Bagaimana Pengalaman yang Penuh
Dengan Ujian dan Pencobaan Dapat
Memperkuat Iman Kita

Memilih pasangan hidup penting bagi setiap orang, dan
khususnya bagi mereka yang menginginkan berkat-berkat
perjanjian Abraham, yang mencakup janji keluarga kekal. Jika
suami dan istri menerima dan mematuhi perjanjian Abraham,
yang diterima sepenuhnya di dalam bait suci, maka mereka
dapat memperoleh berkat keluarga kekal. Sewaktu Anda
membaca, simaklah usaha-usaha yang dilakukan untuk
memungkinkan Ishak menikah dalam perjanjian dan
bagaimana Tuhan menolong prosesnya. Pertimbangkanlah
usaha apa yang ingin Anda lakukan agar dapat menikah dalam
perjanjian dan bagaimana Tuhan dapat menolong Anda.

Bagaimanakah pencobaan-pencobaan seperti yang
dialami Abraham dan Ishak dapat memperkuat iman kita
kepada Kristus? Wawasan dalam bagian Memahami
Tulisan Suci di atas dapat menolong Anda menjawab
pertanyaan tersebut.

Kejadian 23
Sara Meninggal

Memahami Tulisan Suci

○

○

○

○

○

○

Palungan (ayat 20)Wadah
tempat minuman hewan

Dalam Kejadian 23 kita membaca bahwa Sara meninggal.
Sara adalah keluarga pertama Abraham yang dikuburkan di
tanah yang dijanjikan Allah kepadanya.

○

Kejadian 24

Mempelajari Tulisan Suci
A

Telekung (ayat 65)
Pakaian yang menutupi
wajah, dipakai secara
tradisional dalam
masyarakat ini oleh wanita
yang belum menikah
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Memperkenalkan Abraham

Umpamakan Anda sedang memimpin sebuah pertemuan
dan Abraham adalah pembicara utamanya. Tulislah
bagaimana Anda akan memperkenalkan dirinya, dan
sertakan apa yang menurut Anda rincian yang paling
penting dan mengesankan mengenai kehidupannya.

A

Seperti Apa Orang yang Ingin Anda
Nikahi?

1. Buatlah daftar apa yang telah Anda pelajari mengenai
Ribka dari Kejadian 24 yang menurut Anda menjadikan
dia seorang istri yang baik bagi Ishak.
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2. Tulislah mengenai salah satu hal dari daftar Anda yang
paling Anda inginkan agar dimiliki oleh pasangan
Anda dan jelaskan mengapa.
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A

Esau menukar sesuatu yang akan sangat berharga baginya
di kemudian hari (hak kesulungannya), dengan sesuatu
yang tidak berharga, yang dapat diperoleh langsung dan
dipuaskan seketika. Tulislah mengenai bagaimana orangorang yang Anda lihat di zaman sekarang menukarkan
kesempatan dan berkat-berkat kekal mereka dengan hal
duniawi atau sesuatu yang hanya memuaskan hawa nafsu.

Kejadian 25
Apakah Nilai Perjanjian Itu

Kejadian 2627

Kejadian 25 menceritakan kepada kita bahwa setelah Sara
meninggal, Abraham menikah lagi dan memiliki beberapa
anak. Pasal ini juga menceritakan mengenai kematian dan
pemakaman Abraham. Sebuah daftar singkat mengenai
keturunan Ismael diberikan, dan kemudian pasal tersebut
memfokuskan pada cerita mengenai kelahiran Esau dan Yakub,
dua saudara kembar hasil perkawinan Ishak dan Ribka. Cerita
mengenai Esau dan Yakub menimbulkan pertanyaan penting
yang seharusnya kita masing-masing tanyakan kepada diri
kita sendiri: Bagaimana perasaan saya sewaktu dilahirkan
dengan mewarisi perjanjian Abraham? Seberapa besar saya
menghargai perjanjian itu?

Yakub Menerima Berkatberkat Perjanjian

Dalam Kejadian 26 kita membaca mengenai bagaimana Tuhan
memakmurkan Ishak dan memperbarui perjanjian Abraham
dengannya (lihat ayat 35, 2325). Pasal 26 juga
menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman lain yang
dialami Ishak yang menyerupai pengalaman ayahnya
Abraham (lihat ayat 611, 1922, 2631). Ayat-ayat penutup
pasal ini menceritakan bagaimana Esau memutuskan untuk
menikah di luar perjanjian dan bagaimana keputusan tersebut
membuat Ishak dan Ribka sedih.
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○

○

○

Kejadian 25:1934
Mandul (ayat 21)Tidak
dapat melahirkan anak

Bagaimana Hal Ini Terjadi di Zaman
Sekarang?

Berpencar dari dalam
rahimmu (ayat 23)
Dilahirkan

Ada orang yang beranggapan bahwa mereka dapat menerima
berkat-berkat tanpa mematuhi perintah-perintah yang
ditautkan dengan berkat-berkat tersebut. Mereka keliru (lihat
A&P 130:2021). Dalam Kejadian 25:2934 kita membaca
bagaimana Esau lebih peduli untuk memuaskan keinginan
sementara pribadinya daripada mempedulikan tanggung
jawab dan berkat-berkat sebagai putra sulung dalam
perjanjian. Dalam Kejadian 26:3435 Esau kembali
memperlihatkan betapa kecil penghargaan yang dia berikan
terhadap perjanjian ketika dia memilih seorang istri di luar
perjanjian. Mengetahui dua hal ini mengenai Esau dapat
menolong kita memahami apa yang terjadi dalam Kejadian 27.
Kita harus menyadari bahwa Esau tidak memenuhi syarat
untuk menerima berkat-berkat yang ingin diberikan Ishak
kepadanya.

Kejadian 25:3034Esau Menjual Hak Kesulungannya
Dalam budaya di zaman ini, anak sulung laki-laki menerima
hak kesulungan, yang mencakup hak untuk memimpin
dalam keluarga dan dalam hal memiliki harta dan tanah
ayahnya setelah sang ayah meninggal. Anak laki-laki yang
memiliki hak kesulungan ini kemudian dapat mengurus
semua yang menyangkut keluarganya, termasuk janda
ayahnya. Wahyu yang diterima Ribka mengenai kedua anak
laki-lakinya mungkin mempersiapkan Ribka untuk
memahami bahwa tradisi ini tidak harus berlaku di dalam
keluarga mereka. Penerimaan hak kesulungan dari
perjanjian tidak datang karena urutan kelahiran melainkan
karena kehidupan yang benar. Kisah dalam Kejadian 25:29
34 dapat menolong kita memahami mengapa Ribka
diberitahu bahwa adiknya akan menerima hak kesulungan.
Ada orang yang mengkritik Yakub karena mengambil
keuntungan dari kakaknya; akan tetapi, kita tidak
mengetahui kisah seluruhnya. Kisah tersebut memang
memperlihatkan betapa kecil penghargaan yang diberikan
Esau terhadap hak kesulungan dan berkat-berkat menjadi
putra sulung dalam garis keturunan perjanjian Abraham dan
untuk memperlihatkan bahwa Yakub menginginkan berkatberkat tersebut.

Perlu juga Anda simak bahwa berkat-berkat yang dijanjikan
kepada Yakub dalam Kejadian 27 memiliki syaratartinya
berkat-berkat itu hanya dijanjikan kepada Yakub jika dia
hidup setia pada perjanjian itu. Berkat-berkat itu tidak datang
dengan sendirinya. Sewaktu Anda melanjutkan membaca
Kejadian 2835, carilah tahu apa yang dilakukan Yakub
untuk mengetahui bahwa berkat-berkat yang dijanjikan telah
digenapi.
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tangga melambangkan naik ke atas ke surga melalui jalan
yang telah disediakan Allah dan dilayani oleh para
hambanya (malaikatnya).
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Kejadian 27
Melemparkan kuk itu dari
tengkukmu (ayat 40)Tidak
menjadi hambanya
Kejadian 27Berkat yang Dicuri
Meskipun Ishak mengira bahwa dia memberkati Esau,
ketika dia menyadari bahwa dia telah memberkati Yakub,
dia tidak mengubah perkataan tersebut atau mengutuk
Yakub (lihat Kejadian 27:33). Rupanya, Ishak mengenali
bahwa Tuhan telah mengilhaminya untuk memberkati
orang yang tepat. Kisah mengenai Yakub dan Ishak
menolong kita menyadari bahwa Tuhan mengilhami para
hamba-Nya untuk melaksanakan kehendak-Nya meskipun
mereka memiliki kelemahan atau tidak memiliki
pengetahuan yang sepenuhnya mengenai suatu situasi.

Penatua Marion G. Romney mengajarkan bahwa anak tangga
melambangkan perjanjian yang kita buat dengan Allah yang
membuat kita menjadi lebih dekat kepada-Nya. Dia juga
mengatakan, Bagi kita semua, bait suci adalah seperti Betel
bagi Yakub (TemplesThe Gates to Heaven, Ensign,
Maret 1971, 16). Bait suci adalah gunung-gunung Tuhan
tempat kita pergi untuk mengangkat diri kita melebihi halhal duniawi, menjadi lebih dekat dengan Allah dan surga,
dan belajar cara masuk ke hadirat-Nya secara kekal. Tata
cara-tata cara yang kita terima di bait suci penting bagi
permuliaan kita; sehingga bait suci adalah pintu gerbang
kepada Allah dan kehidupan kekal.

Kepada Yakub dijanjikan berkat-berkat, pada saat peristiwa
dalam Kejadian 27, tetapi berkat-berkat tersebut tidak
dipenuhi sebelum dia patuh kepada perintah-perintah yang
memungkinkan berkat-berkat tersebut datang ke dalam
kehidupannya.
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A

Memberi Nasihat kepada Esau

Umpamakan Anda adalah teman Esau dan memiliki
kesempatan untuk berbicara kepadanya setelah peristiwa
dalam Kejadian 27. Menimbang apa yang telah Anda
pelajari dari Kejadian 2527, bantulah Esau memahami
mengapa Yakub menerima berkat-berkat perjanjian dan
berikan saran apa yang seharusnya Esau lakukan.
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Lakukan salah satu dari kegiatan berikut (AB) sewaktu
Anda mempelajari Kejadian 28.

A

Mengenali Janji-janji
Yakub
Tuhan berjanji
Ishak
berjanji kepada Yakub berjanji
kepada
(lihat ayat
kepada
Tuhan (lihat
1315)
Yakub
ayat 2022)
(lihat ayat
34)

Kejadian 28
Pengalaman Kudus Yakub

Dalam Kejadian 27 Ishak memberkati Yakub bahwa dia akan
menjadi makmur dan akan memimpin kakaknya Esau.
Namun, berkat terbesar yang dapat Yakub terima adalah
berkat-berkat perjanjian yang diberikan kepada kakeknya
Abraham dan ayahnya Ishak. Dalam Kejadian 28 Tuhan
mengajar Yakub lebih banyak lagi mengenai perjanjian
tersebut dan berkat-berkatnya.

B

Dalam Kejadian 28 Ishak
menjanjikan kepada
Yakub berkat-berkat
tertentu, Tuhan
menjanjikan kepada
Yakub berkat-berkat
tertentu, dan Yakub
berjanji kepada Tuhan
bahwa dia akan
melakukan hal-hal
tertentu. Kenalilah janjijanji dalam pasal ini dan
tulislah dalam sebuah
tabel yang sama seperti
contoh.

Menggambar Tangga Anda ke Surga

Kejadian 28

1. Gambarlah sebuah tangga (sama bentuknya seperti
contoh di atas) dalam buku catatan Anda. Tulislah pada
setiap anak tangga dengan tata cara-tata cara yang
harus Anda terima dan perjanjian yang harus Anda
buat kepada Allah agar dapat memperoleh kehidupan
kekal.

Kejadian 28:1028Yakub di Betel
Kita tidak tahu pasti bagaimana bentuk tangga yang
sesungguhnya dalam mimpi Yakub. Walau bagaimanapun,

2. Perlihatkan gambar Anda kepada orang tua Anda atau
pemimpin Gereja untuk memeriksa apakah ada hal
yang belum Anda cantumkan.
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3. Tulislah mengenai apa yang sedang Anda lakukan
sekarang di dalam kehidupan Anda untuk memperoleh
perjanjian-perjanjian ini, atau apa yang sedang Anda
lakukan agar layak menerima berkat-berkat perjanjian
yang telah Anda buat.

B

Apakah Harga dari Pernikahan yang Baik?
1. Di zaman dahulu,
seorang pria akan
membayar pada ayah
dari calon istrinya untuk
mendapatkan hak untuk
menikahi anak
perempuannya. Karena
Yakub sedikit atau sama
sekali tidak memiliki
harta, apa yang dia
lakukan untuk
memperoleh hak
menikahi Lea dan Rahel

Kejadian 29
Anak-anak Yakub, Bagian 1

2. Jelaskan mengapa Anda
bersedia atau tidak
bersedia melakukan seperti yang dilakukan Yakub agar
dapat memperoleh pasangan Anda?

Dalam Kejadian 32 Anda akan membaca bagaimana Tuhan
mengubah nama Yakub menjadi Israel. Di Gereja kita sering
berbicara mengenai dua belas suku Israel, yang mengacu
pada dua belas putra Yakub (Israel) dan keturunan mereka.
Kejadian 2930 menceritakan kisah mengenai pernikahan
Yakub dan kelahiran sebelas dari dua belas putranya.

3. Tulislah mengenai pendapat Anda berapa harga yang
harus dibayar untuk pernikahan yang baik dan kekal di
zaman sekarang.
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Kejadian 30

○
○
○

○

○

Mata sayu (ayat 17)Mata
yang lembut dan indah

○

Kejadian 29
Dibuka-Nyalah
kandungannya (ayat 31)
Memberkatinya dengan
kemampuan melahirkan
anak

Anak-anak Yakub, Bagian 2

Terah
Nahor

Abraham

Haran

Betuel

Ishak

Lot Milka Sarai Isak

Ribka

Laban
Lea
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Kejadian 30
Aib (ayat 23)Perasaan
malu dan sedih

Yakub

Kejadian 30:2543Yakub Menjadi Makmur
Dalam Kejadian 30 kita membaca bahwa Yakub berusaha
untuk kembali ke tanah ayahnya. Dia bertanya kepada
Laban apakah dia dapat membawa hal-hal yang telah dia
peroleh dari hasil kerja kerasnya. Tuhan, dengan cara yang
menakjubkan menjadikan Yakub makmur sehingga dia
dapat memiliki lebih banyak daripada yang hendak Laban
berikan.

Rahel
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Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
Kejadian 29.

A
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Menempatkan Diri Anda di Tempat
Mereka

A

Umpamakan Anda adalah Yakub, Lea atau Rahel. Tulislah
sepucuk surat kepada seorang teman dekat atau anggota
keluarga yang tinggal di tempat lain dan uraikan kisah
dari Kejadian 29 seolah-olah Anda adalah orang tersebut.

Anak-anak Yakub

Buatlah sebuah tabel mengenai para putra Yakub yang
bentuknya seperti di bawah. Anda juga perlu menyimak
Kejadian 29:3135 untuk menyelesaikan tabel tersebut.
Putra terakhir Yakub, Benyamin, belum dilahirkan
sampai masa-masa terakhir kehidupan Yakub; kisah
mengenai kelahiran Benyamin terdapat dalam Kejadian
35. Anda mungkin perlu menyisakan tempat kosong di
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dalam tabel Anda untuk diisi kemudian. Tulislah namanama anak tersebut sesuai dengan urutan kelahiran
mereka di dalam tulisan suci. Anda mungkin juga perlu
mewarnai atau menggarisbawahi setiap anak ketika
nama tersebut muncul pertama kali dalam ayat-ayat
tersebut. Jika Anda Menandai tulisan suci Anda dengan
cara ini, Anda dapat melihat setiap nama dengan cepat
pada saat Anda membaca kemudian.

Nama Anak

Ibu

Arti Nama

Ruben

Lea

Melihat,
seorang putra

Kejadian 32
Yakub Mengadakan
Perjalanan Pulang

Alasan Mengapa
Nama Diberikan

Bagaimana hubungan antara Yakub dan Esau ketika Yakub pergi
untuk mencari seorang istri? (lihat Kejadian 27:4145).
Seandainya Anda Yakub, bagaimanakah perasaan Anda ketika
memutuskan untuk pulang ke kampung halaman? Apa yang
akan Anda lakukan dengan situasi Anda?

Lea senang bahwa
dia dapat
memberikan anak
bagi Yakub,
meskipun dia
merasa tidak
dicintai.

Kejadian 3233 menceritakan mengenai kisah kembalinya Yakub
dan apa yang dia lakukan untuk mempersiapkan diri bertemu
Esau. Sewaktu Anda membaca, pertimbangkanlah apa yang
dapat Anda pelajari dari kisah ini mengenai bagaimana
memperbaiki hubungan yang telah buruk.

Simeon

Lewi
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Kejadian 32

Kejadian 31
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A

Yakub Meninggalkan PadanAram

Menerapkan Perkataan Nabi Modern

Pertimbangkanlah pernyataan Presiden Spencer W.
Kimball berikut, dan kemudian tulislah mengenai
bagaimana hal itu dapat berlaku terhadap beberapa hal
yang dilakukan Yakub dalam Kejadian 32:123.
Jika kita mau memohon perdamaian, mengambil inisiatif
untuk mengatasi perbedaan-perbedaanjika kita dapat
mengampuni dan melupakan dengan segenap hati kita
jika kita dapat membersihkan jiwa kita dari dosa,
tuduhan, kegetiran, dan perasaan bersalah sebelum kita
melemparkan batu kepada orang lainjika kita
memaafkan semua pelanggaran baik yang nyata maupun
yang dibuat-buat sebelum kita memohon ampun atas
dosa-dosa kita sendirijika kita membayar hutang kita,
baik itu besar maupun kecil, sebelum kita menekan orangorang yang berhutang kepada kitajika kita berusaha
menyingkirkan balok di dalam mata kita sendiri sebelum
kita membesar-besarkan selumbar di mata orang lain
betapa akan mulia dunia ini! (dalam Conference Report,
Oktober 1949, 133).

Dalam Kejadian 31 Tuhan memerintahkan Yakub untuk
kembali ke tanah kelahirannya, yang telah dijanjikan
kepadanya melalui perjanjian. Ketika Yakub meninggalkan
rumah, Laban dan putra-putra serta para pembantunya
merasa gusar. Mereka merasa bahwa Yakub telah mengambil
harta milik Laban, dan mereka iri terhadap cara Allah
membuat Yakub makmur. Laban juga marah karena Yakub
membawa putri-putrinya. Namun demikian, kita juga
membaca bahwa Laban memperlakukan Yakub dan putriputrinya sendiri secara tidak adil selama dua puluh tahun
Yakub tinggal bersama mereka. Bahkan, dia menolak
memberikan warisan harta kepada putri-putrinya yang secara
sah menjadi milik mereka. Dalam usaha memperoleh harta
warisannya, Rahel meninggalkan tanah ayahnya dengan
membawa terafim kecil milik ayahnya yang berisi uraian
secara hukum mengenai harta miliknya. Laban mengejar
Yakub dan keluarganya, dan mereka membicarakan
bagaimana Laban memperlakukan Yakub dan mengapa dia
memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya.
Akhirnya Laban dan Yakub berjanji bahwa mereka tidak akan
saling menyakiti dan bahwa Yakub akan memperlakukan
putri-putri dan cucu-cucu Laban dengan baik.

B

Apakah Maknanya

1. Bacalah Enos 1:15 dalam Kitab Mormon dan ceritakan
menurut Anda apa makna dari kata bergumul di
hadapan Tuhan?
2. Menurut Anda mengapa Yakub bergumul di hadapan
Tuhan? (Anda dapat memperoleh bantuan jawaban
dalam ayat 912).
3. Bagaimana nama Yakub menceritakan pada Anda
mengenai pergumulannya di hadapan Allah?
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Kejadian 33

Kejadian 35

Yakub Bertemu Esau

Yakub Kembali ke Betel

Dalam Kejadian 28 Yakub memiliki pengalaman rohani yang
sangat penting di sebuah tempat yang disebut Betel. Pada
waktu itu, Tuhan berjanji akan bersama Yakub agar dia dapat
kembali dan menyembah Tuhan lagi di kampung halamannya.
Lebih dari dua puluh tahun kemudian dia bersama dua belas
anaknya kembali ke tempat kudus itu di mana dia memiliki
suatu pengalaman rohani penting lainnya. Sewaktu Anda
membaca, pikirkanlah mengenai semua yang telah Anda
pelajari mengenai Yakub, semua yang telah terjadi sejak
kunjungan terakhirnya ke Betel, dan bagaimana pengalamanpengalaman Yakub dapat mempengaruhi perasaannya
mengenai apa yang dijanjikan Allah kepadanya saat ini di
Betel.
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Kejadian 33
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A

Sudut Pandang Esau
Tulislah cerita yang
terdapat dalam Kejadian
3233 seolah-olah Anda
adalah Esau. Tulislah
bagaimana perasaan Anda
terhadap Yakub dua puluh
tahun yang silam dan
perasaan Anda mengenai
dirinya pada saat kisah itu
terjadi. Gunakan informasi
dalam Kejadian 33 agar
cerita tersebut menjadi
jelas.
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Kejadian 35
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A

Bersiap Pergi ke Rumah Tuhan

Dalam bahasa Ibrani, Betel berarti Rumah Allah. Betel
bagi Yakub adalah bait suci bagi kita di zaman sekarang.
Mengetahui akan hal itu, apa yang dapat diajarkan
Kejadian 35:15 kepada kita mengenai pergi ke bait suci?

Kejadian 34

B

Tindakan Balas Dendam
Anak-anak Yakub

Membandingkan Apa yang Dikatakan
Tuhan kepada Yakub Dengan Apa yang
Dia Katakan kepada Orang Lain

Bacalah apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham
dalam Kejadian 12:13; 15:1721; 17:18; 22:1518.
Bagaimana kata-kata tersebut jika dibandingkan dengan
apa yang dikatakan Tuhan kepada Yakub dalam Kejadian
35:912?

Bagian terakhir dari Kejadian 33 menyebutkan bahwa Yakub
menetap sementara di daerah yang disebut Sikhem. Kejadian
34 menceritakan kisah mengenai bagaimana seorang pria yang
bernama Sikhem memaksa Dina, putri Yakub, untuk
berhubungan intim dengannya. Ini membuat saudara-saudara
lelaki Dina marah. Dua di antaranya, Simeon dan Lewi,
melaksanakan suatu rencana yang mengakibatkan kematian
Sikhem dan pria-pria lainnya di kotanya. Yakub sangat kesal
terhadap tindakan balas dendam mereka.
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Kejadian 3637

Kafilah (ayat 25)Kelompok

○

○

○

Yusuf dan Jubah yang
Maha Indah

○

Kejadian 37
Damar, balsam dan ladan
(ayat 25)Barang-barang
berharga untuk dijual

Kejadian 36 menyebutkan nama-nama banyak keturunan
Esau (Esau disebut juga Edom dalam ayat 1, 43).
Keturunan Esau adalah tetangga Yakub (Israel) di sepanjang
sejarah Alkitab dan disebut Orang Edom.
Putra yang memiliki hak kesulungan menjadi pemimpin
keluarga setelah kematian ayahnya. Dia juga memikul
tanggung jawab untuk mengurus para anggota keluarga
lainnya. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, dia
diberi jatah warisan sebanyak dua kali lipat untuk tanah dan
harta benda. Karena perjanjian Allah yang dibuat kepada
Abraham, putra yang memiliki hak kesulungan juga memiliki
tanggung jawab kerohanian.
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Biasanya putra sulung menerima hak kesulungan. Akan
tetapi, Ruben, menjadikan dirinya tidak layak menerima
kehormatan ini (lihat Kejadian 35:22; 1 Tawarikh 5:1).
Sebagai putra sulung Rahel, istri kedua Yakub, Yusuf diberi
hak kesulungan. Jubah yang maha indah yang diberikan
Yakub kepada Yusuf (lihat Kejadian 37:3) dianggap sebagai
lambang akan fakta bahwa Yusuf menerima hak kesulungan
(lihat William Wilson, Old Testament Word Studies
[1978], sub kata colour, 82).

Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Kejadian 37.

A

Memilih Judul untuk Sebuah Biografi

Jika Anda menulis sebuah biografi mengenai kehidupan
Yusuf sampai akhir Kejadian 37, apa judul yang akan
Anda gunakan? Jelaskan mengapa.

B

Ingatlah bahwa meskipun Yusuf adalah putra sulung Rahel,
dia adalah putra kesebelas yang dilahirkan. Meskipun dia
layak, kita dapat membayangkan bagaimana perasaan
kesepuluh kakaknya mengenai Yusuf yang menerima berkatberkat hak kesulungan. Sewaktu Anda membaca setiap bagian
dari Kejadian 37, pikirkanlah mengenai bagaimana perasaan
Anda seandainya Anda menjadi Yusuf pada saat itu.

Pencobaan Yusuf

1. Buatlah daftar tantangan-tantangan yang dihadapi
Yusuf dalam Kejadian 37.
2. Menurut Anda bagaimana perasaan Yusuf terhadap
tantangan-tantangan yang dihadapinya?
3. Bagaimanakah tantangan-tantangan Yusuf disamakan
dengan tantangan-tantangan yang dihadapi kaum
remaja di zaman sekarang?

C

Memperoleh Wawasan dari Kitab Mormon

1. Jelaskan menurut Anda mengapa Yakub menolak
dihiburkan (ayat 35).
Yusuf Dijual Menjadi Budak
Orang-orang Ismael membawa Yusuf ke Mesir
dan menjualnya sebagai budak.

Yusuf melayani Potifar selama
sebelas tahun, meluangkan
waktu dua tahun di penjara,
dan kemudian dipanggil oleh
Firaun dan diangkat sebagai
perdana menteri Mesir pada
usia tiga puluh tahun.

Dotan
Sikhem

Hebron

Memfis

0

50 mil

Di Dotan, Yusuf yang berusia tujuh belas tahun dibuang
ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya dan dijual kepada
kafilah saudagar orang Ismael yang lewat.
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Yusuf dijebloskan ke dalam penjara karena dia
mengutamakan Allah. Seandainya kita dihadapkan kepada
pilihan yang sama, kepada siapakah kita mengutamakan
kesetiaan kita? Dapatkah kita mengutamakan Allah melebihi
kesenangan, kedamaian, hawa nafsu, kekayaan dan
kehormatan di antara manusia?

2. Yakub menyimpan potongan jubah Yusuf yang dibawa
para putranya kepadanya. Kemudian, setelah dia
mengetahui bahwa Yusuf masih hidup, dia bernubuat
mengenai keturunan Yusuf. Bacalah nubuat ini dalam
Alma 46:2425 dan jelaskan dengan menggunakan katakata Anda sendiri. Nubuat ini tidak saja mengacu pada
umat dalam Kitab Mormon tetapi juga pada Anda jika
Anda berasal dari suku Efraim atau Manasye (para
putra Yusuf).

Sewaktu Yusuf dipaksa untuk memilih, dia ingin lebih
menyenangkan Allah daripada menyenangkan istri
majikannya. Sewaktu kita diminta untuk memilih, apakah
kita ingin lebih menyenangkan Allah daripada atasan, guru,
tetangga atau pacar kita? (dalam Conference Report, April
1988, 4; atau Ensign, Mei 1988, 45).

Kejadian 3839
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Kehidupan Saleh Yusuf

A

Menemukan Gagasan yang Diulang

1. Bacalah ayat 23, 21, 23 dan temukan sebuah ungkapan
yang serupa dalam empat ayat tersebut. (Mungkin
Anda perlu menggarisbawahi ungkapan tersebut di
dalam tulisan suci Anda). Menurut Anda mengapa
penting bagi Yusuf untuk mengetahui bahwa ini benar?

Kejadian 38 menceritakan kisah mengenai Yehuda, putra
keempat Yakub (Israel), dan contoh kejahatannya. Kita
membaca bahwa dia menikah di luar perjanjian dan tidak
mempedulikan keluarganya. Kita juga membaca bahwa dia
melanggar hukum kesusilaan terhadap menantu
perempuannya, meskipun pada waktu itu dia tidak tahu bahwa
dia menantunya.

2. Apa yang dilakukan Yusuf dalam Kejadian 39 yang
memungkinkan ungkapan dalam ayat 2-3 tetap benar
dalam ayat 21, 23?

B

Sebaliknya, Kejadian 39 menceritakan kepada kita bagaimana
Yusuf berusaha berbuat baik. Meskipun Yusuf seorang
pemuda yang setia, dia mengalami pencobaan-pencobaan
berat. Ada kemungkinan bahwa dia tidak akan dapat melihat
keluarganya kembali. Bagaimana perasaan Anda seandainya
Anda berada dalam situasi seperti ini? Jauh dari semua orang
yang seiman dengan Anda, apa yang akan Anda lakukan
dalam hal yang menyangkut kepercayaan dan praktik-praktik
keagamaan Anda?

Penguasaan Ayat SuciKejadian 39:9

1. Alasan apa yang diberikan Yusuf untuk menolak ajakan
istri Potifar melakukan perbuatan tidak bermoral?
2. Apa yang paling mengesankan Anda mengenai
pernyataan dan perbuatan Yusuf? Bagaimana Anda
dapat menggunakan gagasan yang sama untuk
menahan godaan di dalam kehidupan Anda sendiri?

Pada suatu kesempatan, Nabi Joseph Smith mengatakan
kepada Penatua George A. Smith Jangan pernah putus asa ...
walaupun saya tenggelam di lubang yang terdalam di Nova
Scotia, ditimbuni oleh Pegunungan Rocky, saya akan tetap
bertahan, menjalankan iman, dan tetap berani dan saya akan
berhasil (dalam John Henry Evans, Joseph Smith: An
American Prophet [1933], 9). Sewaktu Anda membaca
Kejadian 39, simaklah bagaimana Yusuf merupakan teladan
dari pernyataan Nabi Joseph tersebut.

Kejadian 40
Yusuf di Penjara

Sewaktu Anda membaca Kejadian 4041, carilah cara-cara
lain yang menunjukkan bahwa Tuhan menyertai Yusuf
(Kejadian 39:21). Pertimbangkan bahwa tidak satu pun dari
keberhasilan Yusuf akan terwujud seandainya Yusuf
menyerah kepada godaan istri Potifar. Simaklah sewaktu Anda
membaca bagaimana Tuhan mengubah situasi yang
tampaknya buruk menjadi situasi yang baik.
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Firaun (ayat 1)Raja Mesir
Kejadian 39:720Yusuf dan Istri Potifar
Presiden Ezra Taft Benson menjelaskan tindakan Yusuf
sebagai berikut: Ketika Yusuf berada di Mesir, apa yang dia
utamakan dalam hidupnyaAllah, pekerjaannya, atau istri
Potifar? Sewaktu istri Potifar berusaha merayunya, dia
menanggapi dengan mengatakan, Bagaimanakah mungkin
aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa
terhadap Allah? (Kejadian 39:9).
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Kejadian 40
Juru minuman (ayat 12)
Pelayan
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Mempelajari Tulisan Suci
A

B

Mimpi dan Penafsiran

1. Setelah Firaun menceritakan kepada Yusuf mengenai
mimpinya, Yusuf ...

Buatlah sebuah tabel seperti contoh di bawah dan tulislah
di dalamnya mimpi-mimpi juru minuman dan juru roti
serta penafsiran yang diberikan Yusuf.
Isi Mimpi

2. Yusuf menyarankan ...
3. Firaun menjadikan Yusuf ...
4. Yusuf memiliki dua putra ...

Penafsiran

C

Juru Minuman

Menurut Anda Apa yang Dia Pikirkan?

1. Uraikan menurut Anda apa yang dipikirkan dan
dirasakan Yusuf mengenai kehidupannya pada akhir
pasal 41 mengingat cara-cara Tuhan memberkatinya
sejak saat dia bersama keluarganya di Kanaan?

Juru Roti

B

Menyelesaikan Kalimat-kalimat Ini
Dengan Kata-kata Anda Sendiri

2. Menurut Anda saran apa yang akan diberikan Yusuf
kepada orang lain mengenai pencobaan-pencobaan
mereka?

Memberikan Pendapat Anda

Berdasarkan apa yang Anda ketahui mengenai
kehidupan Yusuf sejauh ini, jelaskan menurut Anda
mengapa dia dapat menafsirkan mimpi-mimpi di dalam
pasal ini.

3. Kejadian lain apa yang mungkin terjadi seandainya
Yusuf menyerah pada rayuan istri Potifar?

Kejadian 41
Yusuf dan Firaun

Bagaimana perasaan Anda seandainya Anda dipanggil untuk
tampil di hadapan pemimpin negara Anda dan memberikan
nasihat kepadanya? Apa yang akan Anda pikirkan dan
katakan? Apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda
menjadi seorang pemimpin di negara Anda, orang kedua
setelah presiden, raja, ratu, atau perdana menteri? Sewaktu
Anda membaca Kejadian 41, simaklah apa yang dilakukan
Yusuf dalam situasi-situasi ini dan bandingkan tindakantindakannya dengan apa yang akan Anda lakukan.

Kejadian 42
Saudara-saudara Yusuf Pergi
ke Mesir
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Kejadian 41

Umpamakan seseorang mengkhianati Anda dan menyebabkan
Anda memiliki masalah keuangan yang besar dimana Anda
telah kehilangan hampir semua yang Anda miliki. Kemudian
Anda bangkit kembali dan menjadi kaya-raya. Setelah kaya,
Anda mengetahui bahwa orang yang sebelumnya telah
menyakiti Anda sekarang keadaannya sangat miskin dan
nyaris menderita kelaparan. Bagaimana perasaan Anda? Apa
yang akan Anda lakukan? Mengapa?

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan dua kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Kejadian 41.

A

Menguraikan atau Menggambar

Kisah mengenai Yusuf dalam Kejadian 4245 mirip dengan
situasi yang baru saja diuraikan. Kisahnya hendaknya
membuat kita berpikir mengenai bagaimana kita berurusan
dengan orang yang telah mengkhianati kita. Sewaktu kita
membaca, kita juga dapat menyimak kisah tersebut dari sudut
pandang orang yang telah berkhianat. Bagaimana mereka

Uraikan atau gambarlah sebuah gambar mengenai dua
mimpi Firaun dan ceritakan apa maknanya, menurut
Yusuf.
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diberi kesempatan untuk berubah, dan bagaimana Tuhan
memberi kita kesempatan yang sama? Carilah jawaban ini
sewaktu Anda membaca pasal 4245.

bagaimana mimpi-mimpi ini digenapi dalam Kejadian
4243, termasuk ayat-ayat tertentu yang menurut Anda
menggenapi mimpi-mimpi ini.
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Kejadian 44

Kejadian 42

Yusuf Menguji Saudarasaudaranya

Mempelajari Tulisan Suci
A

Apa yang Terjadi Dengan Saudarasaudara Yusuf?

Di awal kisah mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya,
tampaknya kakak-kakaknya tidak terlalu peduli mengenai apa
yang terjadi terhadap adik-adik mereka, juga mereka tidak
terlalu khawatir mengenai perasaan ayah mereka. Sewaktu
Anda membaca, simaklah bagaimana perasaan tersebut
kemudian berubah.

Penyesalan dan kesedihan mendalam harus terjadi
sebelum pertobatan ....
Penderitaan adalah bagian yang sangat penting dari
pertobatan. Seseorang belum mulai bertobat sebelum dia
menderita dengan sangat hebat atas dosa-dosanya
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball,
8788).
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Dengan mempertimbangkan pernyataan di atas, temukan
dan tulislah mengenai hal-hal dalam Kejadian 42 yang
memperlihatkan bagaimana saudara-saudara Yusuf mulai
melakukan proses pertobatan atas apa yang telah mereka
lakukan terhadapnya. Lanjutkan menyimak mengenai hal
ini sementara Anda membaca Kejadian 4344.

Kejadian 44

Mempelajari Tulisan Suci
A

Kejadian 43

Presiden Brigham Young mengajarkan Yusuf telah
ditahbiskan sebelumnya untuk menjadi juru selamat
jasmani bagi keluarga ayahnya, dan keturunan Yusuf
ditahbiskan untuk menjadi juru selamat rohani dan
jasmani bagi seluruh umat Israel di zaman akhir (dalam
Journal of Discourses, 7:290). Nabi Joseph Smith adalah
keturunan langsung Yusuf, putra Yakub; sebagian besar
anggota Gereja berasal dari garis keturunan Efraim atau
Manasye, dua putra Yusuf. Apa hubungan antara hal-hal
yang dilakukan keturunan Yusuf di zaman modern
(Gereja) secara rohani bagi umat Israel dengan apa yang
dilakukan Yusuf bagi keluarganya di zaman dahulu?

Saudara-saudara Yusuf
Kembali ke Mesir

Pada akhir Kejadian 42, Yakub (Israel) berkeras untuk tidak
mengirimkan Benyamin ke Mesir meskipun Simeon masih
ditahan di sana. Sewaktu Anda membaca Kejadian 43,
simaklah apa yang membuat Yakub berubah pikiran. Menurut
Anda apa yang terjadi ketika Yusuf melihat adiknya?

B

○

○

○

○

○

Kejadian 43
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A

Melalui Apa Yehuda Merupakan Lambang
Kristus?

Uraikan bagaimana tindakan-tindakan Yehuda dalam
Kejadian 44:1834 merupakan persamaan tindakantindakan yang dilakukan Yesus Kristus di kemudian hari.
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Balsam, madu, damar,
ladan, buah kemiri, buah
badam (ayat 11)Barangbarang yang berharga

Bagaimana Kisah Ini Dapat Merupakan
Simbol?

Menemukan Penggenapan Nubuat

Bacalah kembali mimpi-mimpi Yusuf yang terdapat dalam
Kejadian 37:510. Tulislah mengenai cara-cara tertentu
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informasi berikut dalam tulisan Anda: bagaimana
perasaan Anda telah berubah setelah bertahun-tahun
(misalnya, bandingkan Kejadian 37:2334 dengan
Kejadian 43:310; 44:1434), peristiwa-peristiwa mana
yang telah mengubah perasaan Anda, bagaimana
perasaan Anda mengenai kejadian masa lampau, dan
bagaimana perasaan Anda mengenai apa yang terjadi
dalam perjalanan Anda ke Mesir, khususnya saat terakhir
ketika Yusuf mengungkapkan jati dirinya.

Kejadian 45
Yusuf Mengungkapkan Jati
Dirinya kepada Saudarasaudaranya
Dalam Kejadian 45, Yusuf akhirnya memberitahukan jati
dirinya kepada saudara-saudaranya. Sebelum Anda membaca,
ramalkan bagaimana reaksi saudara-saudaranya, orang-orang
Mesir, dan ayah Yusuf, Yakub (Israel). Baca dan
perhatikanlah apa yang terjadi sesungguhnya.

Kejadian 46
Ayah dan Anak Bersatu
Kembali!
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Kejadian 45
Pesalin (ayat 22)Pakaian

Yakub mengira anaknya telah mati. Setelah dua puluh tahun
dia mengetahui bahwa Yusuf masih hidup dan dia akan
berkesempatan untuk bertemu kembali dengan putranya yang
terkasih ini. Kita hanya dapat membayangkan bagaimana
keadaan reuni tersebut (bacalah mengenai hal ini dalam
Kejadian 46:2830). Pasal ini juga menyebutkan sejumlah
nama dari semua keturunan Yakub (Israel) yang pergi dan
tinggal di Mesir (lihat ayat 827).
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Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
Kejadian 45.

A

Menulis Buku Harian

Tulislah buku harian khayalan untuk Yusuf di
penghujung hari setelah dia mengungkapkan jati dirinya
kepada saudara-saudaranya. Sertakan juga pendapat
Anda tentang apa yang dia sadari mengenai masa dua
puluh tahun kehidupannya setelah dijual ke Mesir,
termasuk pencobaan-pencobaan sulit yang dia alami.
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Kejadian 46

Mempelajari Tulisan Suci
A

Yusuf: Lambang Kristus

Salah satu cara khusus yang dilakukan beberapa nabi
zaman dahulu untuk memberikan kesaksian mengenai
Kristus adalah dengan cara hidup atau pengalaman hidup
mereka. Dengan menyimak secara seksama pada
kehidupan para nabi, kita melihat pola-pola atau lambang
mengenai apa yang akan terjadi terhadap Juruselamat
atau apa yang akan dilakukan atau dikatakan
Juruselamat. Kehidupan Yusuf di Mesir memiliki banyak
lambang ini.

B

Bacalah ulang kisah mengenai Yusuf (lihat Kejadian 37
46). Buatlah daftar rincian sebanyak mungkin mengenai
kehidupan Yusuf yang mirip dengan apa yang terjadi
dengan Yesus Kristus atau yang mengajar kita sesuatu
mengenai Juruselamat. Anda mungkin perlu membahas
kegiatan ini dengan siswa lain agar dapat membuat daftar
sebanyak mungkin. Ada siswa yang telah menemukan
lima belas sampai dua puluh hal yang berbeda di dalam
tulisan suci mereka mengenai Yusuf yang menjadi
lambang bagi Kristus.

Menurut Anda Apa yang Mereka
Katakan?

Dalam Kejadian 45:2527 saudara-saudara Yusuf
menceritakan kepada Yakub apa yang terjadi sewaktu
mereka berada di Mesir. Akan tetapi, mereka tentu saja
perlu memberitahukan beberapa bagian dari cerita itu,
misalnya apa yang sesungguhnya terjadi pada Yusuf
ketika Yakub mengira dia telah mati. Umpamakan Anda
adalah Yehuda dan tulislah apa yang akan Anda katakan
kepada Yakub mengenai peristiwa tersebut. Sertakan
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Kejadian 4748

Kejadian 49

Yakub Mengadopsi Para
Putra Yusuf

Berkat Bapa Bangsa bagi Para
Putra Israel

Kejadian 49 berisi berkat-berkat yang diberikan oleh Nabi dan
Bapa Bangsa Yakub (Israel) kepada dua belas putranya
sebelum dia meninggal. Secara khusus simaklah berkat-berkat
yang diberikan kepada Yehuda, yang keturunannya termasuk
Yesus Kristus dan berkat-berkat yang diberikan kepada Yusuf,
yang keturunannya adalah orang-orang dalam Kitab Mormon
dan sebagian besar anggota Gereja sejak Pemulihan.

Kejadian 47 menceritakan mengenai apa yang terjadi selama
lima tahun terakhir bencana kelaparan. Bencana kelaparan
tersebut menjadi sedemikian parah sehingga orang-orang
menukar harta milik dan tanah mereka dengan makanan.
Karena jual-beli seperti ini, Firaun sedikit demi sedikit
menjadi pemilik hampir segala sesuatu di negeri itu.
Di akhir Kejadian 47, Yakub hampir meninggal. Dia hanya
memiliki satu permintaan: agar dia dikuburkan di tanah yang
dijanjikan Allah kepadanya, leluhurnya dan keturunannya.

Agar lebih memahami pasal ini, mengetahui bahwa dalam
bahasa asli Ibrani pasal ini ditulis dalam bentuk puisi akan
menolong. Bentuk puisi sebagian besar sering digunakan
dalam tulisan suci, khususnya Perjanjian Lama, yang disebut
paralelisme. Dalam bentuk puisi ini, penulis atau
pembicara mengatakan sesuatu dan kemudian mengulangnya
dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Simaklah dua
ungkapan pada akhir ayat 11:

Sebelum meninggal, Yakub perlu menugaskan tanggung
jawab hak kesulungan. Biasanya yang menerima berkat-berkat
dan tanggung jawab hak kesulungan adalah putra sulung.
Akan tetapi, Ishak sebenarnya bukan anak pertama Abraham.
Yakub bukan anak sulung Ishak. Yusuf hampir merupakan
putra bungsu Yakub. Namun ketiga orang ini menerima
berkat-berkat hak kesulungan. Dalam Kejadian 48, Efraim
menerima hak kesulungan, bukannya kakaknya Manasye.
Tidak ada laporan mengapa Efraim yang dipilih. Kita tahu
bahwa Allah memilih sesuai dengan hukum dan tujuantujuan-Nya (lihat A&P 130:2021). Meskipun Efraim
menerima hak kesulungan, berkat-berkat Manasye juga besar
dan berhubungan dengan hal-hal yang dijanjikan kepada
semua keturunan Yusuf (lihat Kejadian 49:2226; Ulangan
33:1317). Selain itu, kedua putra ini diadopsi oleh Yakub
(lihat Kejadian 48:5). Karena hak kesulungan, Yusuf berhak
memiliki jatah warisan dari ayahnya Yakub dua kali lipat.
Efraim ditugaskan untuk memimpin keluarga Israel. Efraim
dan Manasye masing-masing diberi satu bagian dari jatah
warisan dua kali lipat dan merupakan dua dari suku-suku
Israel.

l

Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur.

l

[Ia mencuci] bajunya dengan darah buah anggur.
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Kejadian 49
Keangkaraan (ayat 6)
Egoisme, ketidakmampuan
mengendalikan emosi
Berkat-berkat Yakub kepada Yehuda dan Yusuf
Yehuda

40

Yusuf

Alkitab adalah catatan mengenai umat Israel. Kejadian berarti
permulaan. Kejadian adalah kitab permulaan di mana kita
membaca mengenai permulaan dunia dan permuliaan umat
Israel. Kejadian 50 adalah pasal terakhir dari Kitab Kejadian
dan menceritakan mengenai kematian Israel (Yakub); dalam
hal ini maka Kejadian 50 adalah akhir dari permulaan.
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Lakukan dua kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Kejadian 49.

A

Mengenali Berkat-berkat

Sebagian besar dari Kejadian 50 tidak terdapat dalam Alkitab,
tetapi bagian yang tidak tercakup tersebut diwahyukan kepada
Nabi Joseph Smith dan dapat ditemukan dalam Kejadian
50:2438. Laporan ini mempersiapkan kita untuk memahami
Kitab Keluaran dengan lebih baik lagi karena pasal ini
menyebutkan mengenai Musa dan pekerjaannya.

Garis bawahi nama dua belas putra Israel di dalam
tulisan suci Anda agar Anda dapat dengan cepat
menemukan berkat masing-masing anak tersebut.
Tulislah mengenai hal-hal khusus yang dijanjikan kepada
Yehuda dan Yusuf; dua berkat yang tampaknya menonjol
melebihi berkat-berkat lainnya.

B

Berkat-berkat Bapa Bangsa
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Berkat-berkat yang diberikan dalam Kejadian 49 adalah
seperti berkat bapa bangsa. Jelaskan apa makna berkat
bapa bangsa bagi Anda.

Kejadian 50
Merempah-rempahi,
dirempah-rempahi (ayat 2
3, 26)Dipersiapkan untuk
penguburan

Atau
Jelaskan mengapa kita menerima berkat bapa bangsa dan
syarat-syarat apa yang diperlukan untuk menerima
berkat tersebut.

C
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Bagaimana Nubuat Ini Digenapi?

Jelaskan apa makna dari ayat 22 dalam Kejadian 49.
Untuk menolong Anda, bacalah 1 Nefi 5:1416; Yakub
2:25, yang akan memberitahukan asal usul orang-orang
dalam Kitab Mormon. Juga perlu diingat bahwa Penatua
LeGrand Richards pernah mengatakan bahwa bukitbukit yang berabad-abad dalam Kejadian 49:26 mengacu
pada Benua Amerika (lihat Conference Report, April 1967,
20).

Lakukan kegiatan berikut (A) sewaktu Anda mempelajari
Kejadian 50.

A

Mengapa Mereka Khawatir?

1. Menurut Anda mengapa saudara-saudara Yusuf
melakukan apa yang mereka lakukan dalam Kejadian
50:1421?
2. Apakah Teladan seperti Kristus yang diberikan oleh
Yusuf?

Kejadian 50
Yakub dan Yusuf Meninggal

Kitab Keluaran
Mengapa Membaca Keluaran?

Kitab Keluaran
adalah kitab
kedua dari lima
kitab Musa.
Dalam Keluaran
kita membaca
mengenai
kelahiran Musa,
pemanggilannya
sebagai Nabi dan
bagaimana dia
memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran berarti
keluar atau berangkat.

Ada banyak alasan mengapa Kitab Keluaran penting bagi
para Orang Suci Zaman Akhir sekarang. Paruh pertama dari
Keluaran menceritakan kisah penuh ilham mengenai
bagaimana Nabi Musa memimpin orang Israel terbebas dari
perbudakan dengan cara yang menakjubkan.
Kita juga belajar mengenai peristiwa-peristiwa penting
dalam sejarah keagamaan seperti misalnya Paskah,
dibelahnya Laut Teberau, dan diberikannya Sepuluh
Perintah Allah. Dari ajaran-ajaran dalam Keluaran, kita
dapat memperoleh iman bahwa Tuhan akan menuntun
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umat-Nya untuk datang kepada-Nya dengan memanggil
para nabi untuk mengajar dan memimpin mereka, dengan
memberikan hukum-Nya kepada mereka, mengajak mereka
untuk masuk ke dalam perjanjian untuk mematuhi hukum
tersebut, dan memberi mereka bait suci-bait suci di mana
mereka dapat menerima perjanjian-perjanjian dan dapat
menyembah-Nya dengan lebih penuh. Tuhan menjanjikan
bahwa mereka yang jujur dan setia dapat masuk ke hadiratNya.
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Lakukan kegiatan A dan B atau hanya kegiatan C sewaktu
Anda mempelajari Keluaran 1.

A

Selesaikan Kalimat-kalimat Ini

1. Firaun mempersulit kehidupan anak-anak orang Israel
karena
2. Firaun memerintahkan bidan-bidan untuk

Mempersiapkan Diri Mempelajari Keluaran

3. Bidan-bidan tidak mematuhi perintah Firaun karena

Ada periode di antara akhir Kejadian dan awal Keluaran
yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Selama masa itu, orang
Israel semakin bertambah banyak jumlahnya dan menjadi
makmur di negeri yang telah diperuntukkan bagi mereka
oleh Firaun yang memerintah pada masa Yusuf. Setelah
beberapa tahun, sebuah generasi baru Firaun yang tidak
menghargai keluarga Yusuf menjadi berkuasa dan
memperbudak orang Israel.

B

Mengenali Asas

Bacalah Ajaran dan Perjanjian 3:78. Bagaimana hal ini
berlaku terhadap apa yang dilakukan bidan-bidan. Anda
mungkin perlu menulis Keluaran 1:1522 di pinggir
sebelah ayat 78.

C

Bagian pertama Keluaran menceritakan kisah mengenai
Musa dan peranan yang dia mainkan dalam membebaskan
orang Israel dari perbudakan (lihat pasal 118). Bagian lain
dari Keluaran menceritakan mengenai bagaimana hukumhukum sembahyang dan keagamaan dan perjanjianperjanjian ditegakkan kembali di antara orang Israel.
Hukum-hukum dan perjanjian ini diberikan untuk
mempersiapkan orang Israel masuk ke negeri yang
dijanjikan Allah kepada mereka sebagai keturunan Abraham
(lihat pasal 1940).

Menerapkan Asas

1. Tulislah apakah menurut Anda lebih mudah takut
terhadap apa yang dipikirkan teman-teman atau
daripada takut akan Allah, dan jelaskan mengapa.
2. Sebutkan menurut Anda cara orang-orang seusia Anda
takut akan manusia daripada takut akan Allah. Tulislah
sepucuk surat di dalam buku catatan Anda kepada
seseorang yang menghadapi tantangan ini untuk
membantunya memahami apa yang harus dia lakukan.
Gunakan apa yang telah Anda pelajari dalam Ajaran
dan Perjanjian 3:78 dan kisah dalam Keluaran 1 dalam
surat Anda.

Sayangnya, orang Israel sering mengeluh mengenai urusan
Allah dengan mereka, yang menuntun mereka pada
pemberontakan dan ketidakpatuhan. Keluhan dan
pemberontakan mereka menjauhkan mereka dari menerima
semua berkat-berkat yang ingin Tuhan berikan kepada
mereka. Sewaktu Anda membaca, Anda mungkin akan
takjub betapa Tuhan berbelaskasihan kepada orang Israel
bahkan meskipun mereka mengeluh terhadap-Nya.

Keluaran 2
Masa Awal Kehidupan Musa

Keluaran 1
Di Gereja kita mengetahui
bahwa seseorang harus
dipanggil oleh Allah sebelum
dia dapat mewakili Allah bagi
umat (Pasal-pasal Kepercayaan
5). Kisah Para Rasul 7
mencatat bahwa Musa
tampaknya mengetahui bahwa
dia akan menjadi orang yang
akan menolong membebaskan
orang Ibrani keluar dari
Mesir. Sewaktu Anda
membaca Keluaran 2, carilah
cara bagaimana Tuhan
mempersiapkan Musa untuk melakukan pekerjaan besar bagi
umat-Nya dan apa yang mungkin telah dipelajari Musa dari
pengalaman-pengalamannya. Dengan memikirkan mengenai
pengalaman-pengalaman Musa dapat juga membantu Anda
memikirkan mengenai beberapa cara Anda melayani Tuhan

Bidan-bidan yang Berani

Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengetahui bahwa
ada sesuatu yang tidak beres, tetapi Anda tetap diperintahkan
untuk melakukannya oleh orang yang berkuasa dan penting?
Keluaran 1 memberikan contoh mengenai sekelompok wanita
yang dihadapkan kepada situasi seperti itu.
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○
○
○
○

Pengawas rodi (ayat 11)
Orang yang menugaskan
orang lain untuk bekerja
keras

○

Keluaran 1
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di dalam kehidupan Anda. Bagaimanakah Anda sekarang
mempersiapkan diri Anda untuk tanggung jawab ini? Apa
yang sedang Anda lakukan untuk mengambil manfaat
terbesar dari pengalaman-pengalaman persiapan ini?
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Keluaran 2

Memperoleh Bantuan dari Perjanjian Baru

Bacalah Kisah Para Rasul 7:2229; Ibrani 11:2427.
Kemudian selesaikan kegiatan berikut.
1. Jelaskan bagaimana situasi di tempat Musa dibesarkan,
secara khusus, mempersiapkan dia untuk
membebaskan anak-orang Israel?

○

Setiap kali nama ini ditemui dalam naskah Perjanjian Lama
berbahasa Ibrani, Yehova diterjemahkan sebagai TUHAN.
Dalam Perjanjian Baru sekelompok orang Yahudi berusaha
membunuh Yesus karena Dia bersaksi Akulah yang
berbicara kepada Musa dan para nabi lainnya (lihat Yohanes
8:58). Rujukan Perjanjian Baru ini menegaskan bahwa Yesus
Kristus adalah Yehova, Allah Perjanjian Lama.

2. Jelaskan apa yang berusaha dilakukan Musa ketika dia
membunuh seorang Mesir? (lihat Keluaran 2:1112).

B

○

Keluaran 3:1116Aku Adalah Aku
Aku adalah Aku adalah sosok Yehova, salah satu nama
Yesus Kristus. Musa dan orang-orang Israel memahami nama
itu berarti bahwa Allah adalah kekal dan bukan diciptakan
oleh manusia, sebagaimana allah-allah lainnya di zaman itu.
Nama ini adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan jati
diri-Nya sebagai Allah Yang Mahakuasa yang benar dan
hidup. Orang-orang Israel sangat menghormati nama ini dan
menyatakan bahwa mengucapkannya dengan sembarangan
dianggap menghujat.

Mempelajari Tulisan Suci
A

○

Memahami Tulisan Suci

○

Aku akan mengacungkan
tanganku (ayat 20)Aku
akan menggunakan
kekuatanku

○

Keluaran 3

Persiapan Musa

Agar dapat memahami sepenuhnya apa yang terjadi
dengan Musa sewaktu dia berada di Midian, bacalah
Keluaran 2:1522. Bacalah nama lain untuk Rehuel dalam
Keluaran 3:1 (lihat Keluaran 2:18). Kemudian bacalah
Ajaran dan Perjanjian 84:6 untuk mengetahui apa yang
harus ditawarkan Rehuel kepada Musa. Tulislah di dalam
buku catatan Anda tiga pengalaman Musa di Midian
yang menurut Anda penting dalam mempersiapkan
dirinya melakukan pekerjaannya bersama orang Israel.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Mempelajari Lebih Banyak Lagi Mengenai
Allah

Keluaran 3 menceritakan mengenai Allah yang
mengungkapkan diri-Nya kepada Musa dan memanggilnya
sebagai Nabi. Dengan mempelajari pasal 3, kita tidak saja
belajar mengenai untuk apa Musa dipanggil, tetapi kita juga
belajar sesuatu mengenai Allah sendiri.

Keluaran 3

1. Uraikan apa yang Anda pelajari mengenai Allah
berdasarkan apa yang Dia katakan dan lakukan dalam
Keluaran 3.

Semak Duri yang Menyala

2. Bagaimanakah kebenaran yang Anda pelajari mengenai
Allah dari pasal ini dapat menolong seseorang yang
berada dalam belenggu dosa (seperti halnya orang
Israel berada dalam perbudakan di Mesir) atau yang
harus melaksanakan suatu tugas sulit (seperti yang
dialami Musa)?

Pernahkan Anda diberi tugas dimana Anda merasa bahwa
Anda tidak dapat melaksanakannya dengan berhasil karena
merasa tidak mampu. Jika Anda pernah mengalaminya,
mengapa Anda tetap mencobanya? Jika belum pernah, apa
yang Anda butuhkan untuk mencobanya? Keluaran 34
menceritakan mengenai kisah ketika Tuhan memanggil Musa
untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Kita
membaca bahwa Musa merasa bahwa dia tidak cukup pandai
untuk membebaskan umatnya, dan kemudian kita membaca
apa yang dilakukan Tuhan untuk meyakinkan dan
membantunya. Apa yang diajarkan kepada Anda dari Eter
12:27 mengenai janji Tuhan kepada Anda maupun kepada
Musa?

Keluaran 4
Musa Kembali ke Mesir

Bacalah pendahuluan untuk Keluaran 3.
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Musa dan Harun meminta Firaun

Memahami Tulisan Suci

maka

Keluaran 4

Firaun menjawab dengan ...
maka

Mempelajari Tulisan Suci
A

Orang-orang Israel mengatakan kepada Firaun
maka

Bagaimana Jika Mereka Tidak
Mempercayaiku?

Firaun mengatakan
maka

Buatlah sebuah tabel
Perasaan Musa
Bagaimana Tuhan
seperti yang diperlihatkan
Takut, Bimbang Mengatasi Perasaan
dalam contoh. Tulislah di
dan Khawatir
Khawatir?
dalam tabel dengan apa
yang Anda pelajari dalam
Keluaran 4 mengenai
kekhawatiran Musa
terhadap tugasnya dan
apa yang dilakukan Tuhan untuk menolong mengatasi
kekhawatirannya.

Orang-orang Israel mengatakan kepada Musa dan Harun

B

Menulis Buku Harian Khayalan

Catatlah apa yang akan Anda tulis pada akhir Keluaran 5
apabila Anda telah mengalami seperti yang dialami Musa
dan Harun.

C

Menjelaskan Gagasan yang Penting

Tulislah kepada orang-orang Israel, katakan mengapa
Tuhan kadang-kadang membiarkan keadaan kita menjadi
lebih sulit daripada membuatnya lebih mudah sewaktu
kita melakukan hal yang benar. Anda dapat
menggunakan tulisan suci, baik zaman dahulu maupun
zaman modern di dalam memberikan jawaban Anda atau
Anda dapat menggunakan pernyataan Pembesar Umum
yang ada.

Keluaran 5
Firaun yang Keras Kepala

Keluaran 6

Sewaktu kita melakukan hal yang benar kita tidak selalu
memperoleh imbalan dengan segera atau mungkin tidak dapat
segera berhasil seperti yang kita inginkan. Melakukan hal
yang kita tahu benar meskipun imbalannya tidak datang
segera atau ketika segala sesuatu tampaknya menjadi lebih
buruk, bukannya lebih membaik, adalah ujian iman yang
penting (lihat Eter 12:6).

Akulah Tuhan

Di akhir Keluaran 4 kita membaca bahwa Musa kembali ke
Mesir dan memperlihatkan tanda-tanda dan kemukjizatan
kepada umatnya. Mereka percaya kepadanya dan tampaknya
ingin sekali mengikutinya dalam perannya sebagai pembebas.
Sewaktu Anda membaca Keluaran 5 simaklah bagaimana dan
mengapa sikap orang-orang berubah. Juga pikirkanlah
mengenai apa yang akan Anda lakukan seandainya berada
dalam situasi yang sama.

Di bagian akhir Keluaran 5 baik Musa maupun orang Israel
merasa putus asa; tampaknya seolah-olah mematuhi Allah
hanya membawa mereka pada pencobaan yang lebih berat.
Keluaran 6 berisi janji-janji Tuhan bahwa Dia akan
membebaskan dan mendukung mereka.
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Keluaran 6

Keluaran 5

Mempelajari Tulisan Suci
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A

Lakukan kegiatan A, kemudian lakukan kegiatan B atau C.

A

Menemukan Pesan Pendorong Semangat

Pilihlah dua hal yang menurut Anda memberikan
dorongan semangat yang diucapkan Tuhan kepada orang
Israel dalam Keluaran 6. Jelaskan mengapa menurut
Anda kedua pesan tersebut memberi dorongan semangat
kepada orang Israel dan dapat memberi dorongan
semangat kepada orang yang menghadapi pencobaan
dan tantangan di zaman sekarang.

Merangkum Pasal

Rangkumlah Keluaran 5 dengan mengikuti contoh di
bawah. Selesaikan masing-masing kalimat dengan
menggunakan kata-kata Anda sendiri.
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Keluaran 8

Keluaran 710

Keluaran 9
Penyakit sampar (ayat 15)
Wabah penyakit

Tulah

Keluaran 10

Mempelajari Tulisan Suci
Dalam Keluaran 5 Tuhan memberi kesempatan kepada Firaun
untuk membiarkan orang Israel pergi, tetapi Firaun menolak.
Keluaran 7 dimulai dengan serangkaian perselisihan antara
Musa dan Harun dengan Firaun. Musa dan Harun meminta
Firaun untuk membiarkan orang Israel pergi, menyatakan
bahwa jika dia tidak mengizinkan mereka pergi, Allah akan
memperlihatkan kuasa-Nya dengan mengirimkan tulah atau
menyebabkan masalah bagi Mesir. Sebagai akibatnya, tandatanda yang dikirim Allah dikenal sebagai tulah Mesir.
Keluaran 710 mencatat sembilan macam tulah. Tulah
kesepuluh akan dibahas dalam Keluaran 1113.

A

Mengapa Allah Mengirimkan Tulah?

Bacalah Keluaran 7:17; 9:16 dan ceritakan apa yang
dikatakan Tuhan mengenai mengapa Dia memperlihatkan
tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban.

B

Menemukan Tulah

Buatlah sebuah tabel seperti contoh berikut dan tulislah
dengan informasi yang Anda temukan mengenai masingmasing dari sembilan tulah itu.

Kenyataan bahwa Tuhan sering memberikan tulah kepada
Mesir menunjukkan betapa berbelaskasihannya Tuhan itu.
Bukannya segera memusnahkan Firaun dan orang Mesir, Dia
memberi mereka banyak kesempatan untuk mengakui Dia dan
kekuasaan-Nya. Tujuan Tuhan adalah agar semua anak-Nya
berpaling kepada-Nya. Setelah Tuhan secara mengagumkan
memperlihatkan kekuasaan-Nya dan karena Firaun tetap
mengeraskan hatinya barulah Tuhan bersiap mengirimkan
tulah kesepuluh yang mematikan.

Rujukan

Apa yang Dilakukan Dampak Tulah Dampak Tulah Bagaimana Firaun
Musa dan Harun Terhadap Orang Terhadap atau Para Hambanya
Tulah
Orang Israel Menanggapi Tulah?
Mesir
Sebelum Tulah?

Keluaran
7:1425
Keluaran
8:115
Keluaran
8:1619
Keluaran
8:2032
Keluaran
9:17
Keluaran
9:812
Keluaran
9:1335
Keluaran
10:120
Keluaran
10:2129

Untuk membantu Anda mengetahui seutuhnya mengenai
kisah ini, Memahami Tulisan Suciakan membantu Anda
dengan penjelasan kata-kata dan ungkapan dalam pasal
tersebut, dan Mempelajari Tulisan Suci akan
menggabungkan keempat pasal menjadi satu bagian.
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Keluaran 7
Keluaran 7Bagaimana Para Ahli Sihir Firaun
Melaksanakan Mukjizat?
Presiden Joseph Fielding Smith, yang waktu itu adalah
Presiden Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, Di
sepanjang abad dan hampir di seluruh negara, orang telah
menjalankan kekuatan gaib dan mistik, bahkan sampai pada
penyembuhan orang sakit dan melaksanakan mukjizat. Ahli
nujum, ahli sihir, dan peramal bintang dapat ditemukan di
pengadilan raja-raja di zaman dahulu. Mereka memiliki
kekuatan tertentu yang mereka gunakan untuk meramal
dan memecahkan masalah kerajaan, mimpi-mimpi, dan
sebagainya ....

Keluaran 1112
Paskah

Keluaran 11 adalah kelanjutan dari pertemuan empat mata
antara Musa dan Firaun yang terjadi di akhir Keluaran 10.
Sewaktu berada di hadapan Firaun, Musa menerima sebuah
wahyu mengenai tulah kesepuluh dan terakhir. Dia
menyatakan kepada Firaun bahwa tulah terakhir akan berupa
kematian anak sulung di seluruh negeri. Firaun menanggapi
Musa seperti sebelumnyadia mengeraskan hatinya dan
mengabaikan peringatan Musa. Musa kemudian pergi,
mengatakan kepada Firaun takkan melihat mukamu lagi
(Keluaran 10:29; lihat juga ayat 28).

Juruselamat menyatakan bahwa Setan memiliki kekuatan
untuk membelenggu manusia, baik pria maupun wanita dan
membuat mereka sangat menderita [lihat Matius 7:2223;
Lukas 13:16] .... Perlu diingat bahwa Setan memiliki
pengetahuan yang besar sehingga dengan demikian dapat
menunjukkan kekuasaannya sampai pada tahap
mengendalikan unsur-unsur, jika kekuatan yang lebih besar
tidak menghalanginya (Answers to Gospel Questions, 5 jilid
[1957], 1:176, 178).
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yang telah dibuat bahwa Dia akan datang untuk menjadi
Penebus kita.

Tulah kesepuluh dan
terakhir yang diuraikan
dalam Keluaran 1112
merupakan tragedi besar
bagi orang Mesir. Tulah
terakhir tersebut juga
merupakan salah satu
peristiwa paling penting
dalam sejarah orang Israel
ketika Allah
memperlihatkan
kekuasaan-Nya sewaktu
Dia membebaskan umatNya. Bagi semua orang
yang percaya kepada
Yesus Kristus, peristiwa
iniyang dikenal dengan
Paskahadalah salah satu simbol paling kuat mengenai
Kristus yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan dapat
memperkuat kesaksian kita akan Kurban Tebusan-Nya.
Sewaktu Anda membaca, simaklah bagaimana pembebasan
Allah yang menakjubkan terhadap orang Israel dari
perbudakan orang Mesir dapat dibandingkan dengan Kurban
Tebusan Kristus dan pikirkan bagaimana Yesus Kristus
membebaskan kita dari belenggu rohani dosa.

Semua ini adalah pengingat akan kedatangan dan
pelayanan-Nya. Sesungguhnya, pengurbanan berawal dari
zaman Adam. Hewan untuk dikurbankan harus tidak
bercela, karena itu merupakan perlambang pengurbanan
Yesus Kristus dan sebagai pengingat akan kedatangan-Nya.
Kita tidak belajar banyak di dalam Kitab Kejadian untuk apa
pengurbanan itu, karena hal-hal sederhana yang berkenaan
dengan pengurbanan telah dihilangkan (Doctrines of
Salvation, dikumpulkan oleh Bruce R. McConkie, 3 jilid
[19541956], 1:22).

Mempelajari Tulisan Suci
A

Paskah adalah jenis atau lambang Kurban Tebusan Yesus
Kristus. Buatlah sebuah tabel seperti contoh yang
diperlihatkan di sini. Dengan menggunakan Keluaran
12:120, 4349, buatlah daftar unsur-unsur Paskah dan
kemudian tulislah menurut Anda unsur-unsur itu
melambangkan apa sepanjang yang menyangkut Kristus,
Kurban Tebusan-Nya dan pembebasan kita melalui
pertobatan dari belenggu dosa dan keduniawian.
Rujukan-rujukan tulisan suci berikut dapat menolong
Anda sewaktu Anda mencari arti dari simbol-simbol
tersebut: Yeremia 51:6; Yohanes 19:3036; 1 Petrus 1:1820;
Mosia 27:2426; Alma 5:21, 27, 57; 34:810; Ajaran dan
Perjanjian 19:1619, 31.
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Ambang atas (ayat 2223)Bagian atas kusen
jendela

○

Coba temukanlah paling sedikit unsur-unsur berikut ini:
kalender baru, anak domba (tidak bercela), darah pada
tiang pintu, roti tidak beragi, dimakan dengan sayur
pahit. Ada sedikit penjelasan di bagian depan buku
penuntun belajar ini yang berjudul Mencari Arti
Lambang dan Makna-makna Simbolis (pada hlm. 6)
yang akan menolong Anda menafsirkan atau menemukan
makna rohani dari simbol-simbol tulisan suci. Dua unsur
pertama diberikan kepada Anda sebagai contoh.

○

Pasu (ayat 22)Wadah
berbentuk baskom

○

○

○

○

Keluaran 12
Hisop (ayat 22)Sejenis
tumbuh-tumbuhan

Belajar Mengenai Kristus dari Paskah

Keluaran 11:2Mengapa Tuhan Menyuruh Orang Israel
Meminta Barang-barang pada Waktu Mereka Akan Pergi?
Kata meminta di sini tidak digunakan seperti kata yang
biasanya kita gunakan. Kata Ibrani untuk meminta berarti
memohon. Dengan kata lain, orang Israel meminta
pembayaran atas pelayanan yang mereka berikan kepada
orang Mesir selama bertahun-tahun. Karena tulah yang baru
saja terjadi, hati orang Mesir menjadi cukup lembut untuk
memberi dengan murah hati (lihat Keluaran 12:3536).
Sewaktu Anda membaca lebih lanjut dalam Kejadian, Anda
akan mengetahui apa yang akan diminta Tuhan agar mereka
lakukan dengan harta benda ini.

Ayat

Keluaran 12:120Pengurbanan Hewan sebagai
Perlambang Kristus
Presiden Joseph Fielding Smith mengatakan Ketika orang
Israel meninggalkan Mesir, Tuhan memberikan kepada
mereka Paskah. Mereka diperintahkan untuk
mempersembahkan anak domba tidak bercela; mereka tidak
boleh mematahkan satu tulang pun. Mereka harus
membunuhnya, memasaknya dan memakannya dengan
sayuran pahit dan roti tidak beragi. Sejak saat itu mereka
harus mengingat perayaan ini setiap tahun sampai Kristus
datang. Ini juga merupakan perlambang yang sama dengan
pengurbanan Yesus Kristus. Jika Anda berhenti sejenak
untuk memikirkannya, hari paskah adalah saat Tuhan
diambil dan disalibkan sebagai penggenapan akan janji-janji
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Unsur-unsur Paskah

Makna atau
Penafsiran Rohani

2

Kalender berubah;
Paskah Menandai
bulan pertama
setiap tahun

Melalui pertobatan
kita dan Kurban
Tebusan Yesus
Kristus kita dapat
membuat
permulaan yang
baru.

3

Anak domba

Darah anak domba
Allah atau Yesus
Kristus,
membersihkan kita
jika kita bertobat.

B

Mempelajari Tulisan Suci

Bagaimana Dengan Zaman Sekarang?

Setelah Kebangkitan-Nya, Yesus Kristus memberi
petunjuk-petunjuk mengenai
pengurbanan dan
persembahan sesuai
dengan Hukum Musa.

A

1. Umpamakan Anda adalah seorang ayah di Israel di
zaman Musa. Tulislah apa yang akan Anda katakan
kepada putra sulung Anda mengenai siapa dirinya dan
mengapa hal-hal khusus dilakukan untuknya dan
diharapkan darinya. Khususnya perhatikan Keluaran
13:13, 816 sewaktu Anda mempertimbangkan apa
yang akan Anda katakan.

1. Bacalah Matius
26:1730 dan
jelaskan tata
cara Tuhan
manakah yang
di minta Tuhan
agar kita ikuti
di zaman
sekarang yang
menolong kita
mengingat halhal rohani
yang sama
seperti yang
terjadi pada
Paskah di
zaman dahulu.

2. Bacalah 1 Korintus 6:20; 1 Petrus 1:1819; 2 Nefi 2:8; 9:7
9; Ajaran dan Perjanjian 18:1012 dan tulislah mengenai
bagaimana Anda menyerupai anak sulung di Israel.
Juga tulislah mengenai apa yang dapat Anda lakukan
untuk selalu mengingat rasa syukur yang telah Anda
lakukan dan perlihatkan kepada Tuhan atas penebusan
yang tersedia melalui Kurban Tebusan-Nya.

Keluaran 14
Menyeberangi Laut Teberau

2. Bacalah 1 Korintus 5:78 dan jelaskan mengapa kita
tidak lagi merayakan Paskah.

Keluaran 13

Salah satu berkat memiliki
pencobaan di dalam kehidupan
adalah bahwa pencobaan
sering kali menggerakkan kita
berpaling kepada Tuhan untuk
memperoleh bantuan (lihat
Eter 12:27). Sewaktu kita
menerima kekuatan dan
bantuan Tuhan, iman dan
keyakinan kita kepada-Nya
pada waktu pencobaanpencobaan selanjutnya
bertambah. Kita harus ingat
bahwa dalam kebanyakan
kasus, bantuan ilahi datang hanya setelah kita menjalankan
iman dengan berusaha sendiri terlebih dahulu dengan
segenap upaya kita (lihat Eter 12:6). Ketika bantuan itu
datang, biasanya hal itu datang dengan cara yang menolong
kita melihat adanya bantuan Tuhan.

Anak Sulung

Umpamakan Anda dihukum mati di negara lain. Sebelum
dihukum mati, seseorang berusaha membeli kebebasan Anda
dengan harga yang sangat mahal. Bagaimana perasaan Anda
terhadap orang tersebut? Hubungan Anda dengan orang
tersebut di sepanjang sisa kehidupan Anda akan jadi seperti
apa? Skenario ini adalah seperti situasi yang dialami anak
laki-laki sulung di Israel. Mereka akan mati sebagai bagian
dari tulah kesepuluh kecuali tiang-tiang pintu rumah mereka
dilumuri dengan darah anak domba. Darah tersebut benarbenar menebus atau menyelamatkan mereka dari kematian.
Keluaran 13 mencatat apa yang dikatakan Tuhan kepada
anak-anak sulung ini yang sejak saat itu, boleh dikatakan,
hidup berdasarkan mengulur waktu karena mereka tidak
dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Hanya melalui
darah mereka diselamatkan dari kematian.

Dalam Keluaran 13:1718 Tuhan memberitahu Musa ke arah
mana dia harus memimpin orang Israel menuju tanah
perjanjian. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan memimpin
orang Israel melalui jalan langsung karena mereka tidak
memiliki cukup iman untuk menghadapi orang Filistin, yang
berusaha mencegah mereka masuk ke tanah perjanjian. Kita
boleh merasa terhibur mengetahui bahwa Tuhan tidak akan
memberi tantangan-tantangan yang melebihi kemampuan kita
untuk mengatasinya (lihat 1 Nefi 3:7). Akan tetapi, Dia akan
membiarkan kita mengalami tantangan-tantangan yang Dia
tahu kita dapat mengatasinya agar kita dapat membangun
iman dan keyakinan kita. Keluaran 14 menceritakan mengenai
tantangan seperti itu. Setelah iman mereka diuji, orang Israel
mengalami suatu mukjizat yang sekali lagi menunjukkan
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○

○

○

○

Keluaran 13
Lambang di dahi (ayat
16)Ikat kepala atau pita
hiasan yang dipakai di dahi.

Anak Sulung
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lainnya. Bacalah Keluaran 15:2227 untuk mencari tahu
bagaimana mereka menghadapi tantangan ini.

kekuatan Allah sewaktu Dia menolong mereka mengatasi
keadaan yang tampaknya tidak mungkin dapat diatasi.
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Keluaran 14

Keluaran 15:2227

Mempelajari Tulisan Suci

Mempelajari Tulisan Suci

Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
Keluaran 14.

A

A

Memberikan Nasihat

Ketika orang Israel merasa bahagia dan bersyukur
mereka bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyian rohani manakah
yang membuat Anda merasa lebih dekat kepada Allah?
Jelaskan mengapa. Gunakan lirik-lirik nyanyian rohani
dalam penjelasan Anda.

Gunakanlah gagasan dan ungkapan khusus dari pasal 14
untuk menulis sepucuk surat guna memberi nasihat
kepada seorang yang baru saja menjadi anggota Gereja
atau anggota yang telah menjadi aktif tetapi mengalami
masa yang sulit dengan teman-teman dan gaya hidupnya
yang terdahulu dan tampaknya cenderung terpengaruh
oleh mereka.

B

B

Zaman
Sekarang

Meninggalkan
Mesir

Baptisan

Mengarungi
padang
belantara

Meninggalkan
cara-cara dunia

Melewati Laut
Teberau

Menerima karunia
Roh Kudus

Tiang awan dan
api untuk
menjaga,
menuntun, dan
melindungi
orang Israel

Hidup di dunia di
mana hal-hal
yang
membangkitkan
kerohanian sulit
ditemukan

Apa yang Akan Anda Lakukan Mengenai
Hal Itu?

1. Bacalah Keluaran 15:2227 dan bandingkan apa yang
orang lakukan dan Musa lakukan ketika mereka
menyadari bahwa tidak ada air.

Mencocokkan
Zaman
Musa

Apakah Nyanyian Rohani Kegemaran
Anda?

Cocokkan hal-hal di
kolom pertama dengan
hal-hal di kolom kedua
dan jelaskan
keterkaitannya. Jika Anda
perlu bantuan, bacalah 1
Korintus 10:14. Anda
mungkin perlu menulis 1
Korintus 10:14 di pinggir
permulaan Keluaran 14.

2. Apa yang dapat Anda pelajari dari cara-cara berbeda
yang dilakukan Musa dan tanggapan orang terhadap
tantangan ini?

C

Kegiatan Pilihan

Bacalah Keluaran 15:2227; Alma 36:17 21 dan jelaskan
apa makna rohani dari pengalaman jasmani di Mara.

Keluaran 16
Menggerutu, Bagian 2

Keluaran 15 mencatat bahwa orang Israel menggerutu,
atau mengeluh mengenai Musa dan Tuhan ketika mereka
menghadapi masalah. Sulit bagi kita untuk memahami
mengapa mereka mengeluh begitu cepat setelah mukjizat besar
Laut Teberau. Akan tetapi, kita harus ingat, bahwa meskipun
perbudakan membatasi kebebasan orang Israel, perbudakan
juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok hidup bagi
orang Israel secara cuma-cuma. Karena orang Israel memiliki
kebebasan terbatas untuk memilih, mereka menjadi tidak
dewasa dalam kerohanian. Karena Tuhan peduli terhadap
pertumbuhan kita, Dia menginginkanbahkan
mengharuskanagar kita membuat pilihan. Sewaktu kita
memerlukan bantuan-Nya, Dia menyediakan pertolongan bagi
kita dengan cara yang mengharuskan kita untuk melakukan
hal-hal sulit, yang membangun dan memperkuat kita.
Menggerutu kepada Tuhan berarti menunjukkan bahwa kita
kekurangan iman terhadap hal yang Dia tahu adalah terbaik
bagi kita.

Keluaran 15
Menggerutu, Bagian 1

Bagaimanakah Anda mengungkapkan kebahagiaan dan rasa
syukur? Apa yang Anda lakukan untuk memperlihatkan
kepada Tuhan bagaimana perasaan Anda? Keluaran 15
menceritakan bagaimana orang Israel menulis dan
menyanyikan sebuah lagu kepada Tuhan setelah berhasil
menyeberangi Laut Teberau secara menakjubkan. Tidak lama
setelah pembebasan mereka, orang Israel mengalami tantangan
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Keluaran 1617 berisi banyak gerutuan orang Israel. Sewaktu
Anda membaca pasal-pasal ini, simaklah apa yang diajarkan
Tuhan kepada orang Israel untuk memperkuat mereka dan
memberi mereka alasan yang lebih besar untuk menaruh
kepercayaan kepada-Nya.

A

Apa yang Akan Anda Katakan?

Seandainya Anda diberi waktu lima menit untuk
berbicara kepada orang Israel setelah peristiwa-peristiwa
yang dicatat dalam Keluaran 17, apa yang akan Anda
katakan kepada mereka, dan mengapa?

Memahami Tulisan Suci

B

Keluaran 16

Bagaimana Hal Ini Terjadi di Zaman
Sekarang?

Bandingkanlah apa yang ingin orang lakukan terhadap
Nabi Musa dalam Keluaran 17:4 dengan apa yang Harun
dan Hur lakukan bagi Musa dalam ayat 1013.

Segomer (ayat 16, 18, 22, 32,
36)Kira-kira dua liter

Mempelajari Tulisan Suci
A

Keluaran 18

Apakah Tujuan Manna?

Mencegah Musa dari
Kelelahan

1. Menurut Keluaran 16:4, apakah salah satu tujuan
manna?
2. Berdasarkan apa yang Anda baca dalam pasal 16,
menurut Anda bagaimana manna dapat mencapai
tujuan yang disebutkan dalam ayat 4?

B

Bagaimana reaksi Anda sewaktu orang mengkritik Anda?
Bagaimana jika mereka benar? Apakah Anda menerima
pendapat mereka dan berubah atau apakah Anda berdebat
hanya untuk menyelamatkan gengsi Anda? Musa adalah
seorang Nabi hebat yang dipanggil untuk memimpin semua
orang. Akan tetapi, simaklah, apa yang terjadi dalam Keluaran
18 ketika seseorang mengkritik bagaimana Musa bertindak dan
menyarankan bagaimana dia dapat berubah. Dalam kasus ini,
orang yang mengkritik Musa tersebut tidak bermaksud untuk
memperoleh keuntunggan pribadi; dia hanya ingin menolong
orang yang dia kasihi.

Manna Adalah Lambang Kristus

Bacalah Yohanes 6:3135, 4851 dan tulislah mengenai
bagaimana manna diumpamakan seperti Yesus Kristus
dan bagaimana kita diumpamakan seperti orang Israel.
Anda mungkin berminat untuk mengetahui bahwa
Betlehem dalam bahasa Ibrani (kota dimana Yesus
dilahirkan) berarti rumah roti.

C

Kepada Siapakah Anda Sebenarnya
Mengeluh?

Sewaktu Anda mengeluh terhadap para pemimpin Anda,
kepada siapakah Anda sebenarnya mengeluh? (lihat
Keluaran 16:8; A&P 84:36).

Memahami Tulisan Suci
Keluaran 18

Keluaran 17

Mempelajari Tulisan Suci
Musa berusaha melakukan semuanya

Menggerutu, Bagian 3

Militer
Yosua

Sewaktu Anda membaca Keluaran 17, pertimbangkanlah ini:
Merasa haus dan ingin minum air bukan suatu dosa. Lalu
mengapa Tuhan tidak senang dengan orang Israel?

Memahami Tulisan Suci
Keluaran 17

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
Keluaran 17
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Pemimpin
Musa
Pengadilan
Musa

Kerohanian
Musa

Kesejahteraan
Musa

Tulisan suci
Musa

Pendidikan
Musa

Perencanaan
Musa

Persembahan
Musa

Perjalanan
Musa

Politik
Musa

Juru bicara
Harun

Musa menulis sebuah lagu dimana di dalam lagu tersebut dia
mengatakan bahwa Tuhan memimpin orang Israel keluar dari
Mesir agar mereka dapat berada di Tempat kudus-Nya,
yaitu di atas gunung milik-Mu sendiri (Keluaran 15:17).

Tuhan mengajarkan kepada Musa organisasi kepemimpinan
terhadap orang Israel.
Pemimpin
Musa
Pemimpin
1,000
Pemimpin
100

Pemimpin
100

Pemimpin
100

Pemimpin
1,000
Pemimpin
100

Pemimpin
100

Pemimpin
1,000

Pemimpin
100

Pemimpin
100

Pemimpin
50
Pemimpin
10

A

Pemimpin
10

Pemimpin
10

Pemimpin
100

Pemimpin
100

Pemimpin
100

Pemimpin
10

Pemimpin
10

Pemimpin
50
Pemimpin
10

Pemimpin
10

Pemimpin
10

Pemimpin
10

Pemimpin
10

Mencegah Musa dari Keadaan Sangat
Lelah

Memahami Tulisan Suci

Buatlah sebuah tabel
seperti yang diperlihatkan
dan isilah dengan
informasi yang Anda baca
dalam Keluaran 18:1326.

Situasi
Mengapa ada
masalah?

Sejak saat Musa dipanggil sebagai seorang Nabi, merupakan
bagian dari rencana Allah untuk memimpin orang Israel ke
Gunung Sinaisuatu tempat yang dikuduskan Tuhan.
Menurut Ajaran dan Perjanjian, Musa berusaha membawa
umatnya ke hadirat Tuhan melalui tata cara-tata cara imamat
(lihat A&P 84:1924). Kini kita dapat mengatakan bahwa dia
ingin membawa mereka ke bait suci untuk menerima kuasa
dari ketinggian. Bagi Musa dan orang Israel, Gunung Sinai
adalah sebuah bait sucisuatu tempat dimana Tuhan dapat
berbicara kepada umat-Nya. Ingatlah akan hal ini sewaktu
Anda membaca Keluaran 19.

Keluaran 19
Keluaran 19Keluaran sebagai Simbol Perjalanan Kita
Kembali ke Hadirat Allah
Bagan berikut memperlihatkan uraian perjalanan orang
Israel sebagai kelompok dan bagaimana perjalanan mereka
merupakan suatu lambang perjalanan yang kita tempuh
sewaktu kita berusaha untuk kembali ke hadirat Allah.

Usulan pemecahan
Manfaat
melaksanakan
pemecahan

Dunia

Baptisan

Roh Kudus

Apa yang dilakukan
Musa?
Negeri
Mesir

B

Apa yang Kita Pelajari dari Teladan Musa?

Perjalanan
melalui dunia
menuju Allah

Padang
belantara
Laut
Teberau

Apa yang kita pelajari mengenai Musa dari cara dia
menanggapi kritikan Yitro?

Bait suci

Gunung
Sinai

Kerajaan
selestial

Tanah
perjanjian

Awan dan
tiang api
Batas-batas yang ditetapkan untuk menjauhkan
orang dari hadirat Allah sampai mereka layak

Keluaran 19

Mempelajari Tulisan Suci

Di Gunung Sinai

A

Musa Naik dan Turun dari Gunung Sinai

Keluaran 19 berisi laporan mengenai Musa yang naik dan
turun dari Gunung Sinai sebanyak tiga kali. Musa naik ke
Sinai untuk berbicara kepada Tuhan dan kemudian turun
dari gunung untuk menyampaikan firman Tuhan kepada
orang-orang. Pada waktu yang sama, Musa berusaha
mempersiapkan orang-orang agar cukup layak untuk
dapat juga naik gunung dan berbicara kepada Tuhan.
Diagram berikut dapat menolong Anda menyusun pasal
yang menguraikan perjalanan Musa naik-turun di Sinai.

Musa berada di Gunung Sinai
sewaktu Tuhan memanggilnya
untuk membebaskan orang
Israel dari perbudakan orang
Mesir (lihat Keluaran 3).
Tuhan menjanjikan kepada
Musa bahwa setelah dia
memimpin orang Israel keluar
dari Mesir, mereka akan
beribadah kepada Allah di
gunung ini, yaitu Gunung
Sinai (Keluaran 3:12).
Setelah kejadian yang
menakjubkan di Laut Teberau,

Rangkumlah apa yang terjadi pada setiap peristiwa yang
dicatat di atas. Bacalah Keluaran 2023; 24:18, apa yang
terjadi pada peristiwa selajutnya ketika Musa naik ke
Gunung Sinai?
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Perjalanan pertama

Perjalanan kedua

Ayat
78
Naik ke Sinai

Naik ke Sinai
Ayat
36

B

Ayat
25

Ayat
1420
Turun
kepada
orang-orang

Ayat
913

di dunia yang akan datang. Jika seluruh umat manusia mau
menjalankan Sepuluh Perintah Allah, maka kita akan memiliki
rasa hormat diri, kedamaian, kasih dan kebahagiaan di bumi
ini (dalam Conference Report, Oktober 1971, 41; atau
Ensign, Desember 1971, 63).

Perjalanan ketiga

Turun
kepada
orang-orang

Turun
kepada
orang-orang

Memahami Tulisan Suci

Naik ke Sinai

Keluaran 20

Ayat
2024

Mempelajari Tulisan Suci

Mempersiapkan Diri ke Bait Suci

A

Penatua J. Ballard Washburn, dari Tujuh Puluh
mengatakan, Kita tidak dapat pergi ke rumah kudusNya secara tidak layak tanpa mendatangkan hukuman
Allah. Karena Allah tidak boleh dicemoohkan (dalam
Conference Report, April 1995, 1213; atau Ensign, Mei
1995, 1112).

Penguasaan Ayat SuciKeluaran 20:317

Perintah keempat dan kelima (lihat Keluaran 20:812)
memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan.
Perintah-perintah lainnya memberitahu kita apa yang
tidak boleh dilakukan. Tulislah kembali perintah-perintah
jangan menjadi pernyataan engkau akan sehingga
Anda dapat melihat cara-cara mematuhi setiap perintah.

1. Butlah daftar kebenaran yang dikatakan Musa atau
Tuhan dalam Keluaran 19 yang menekankan
pentingnya apa yang dikatakan Penatua Washburn.

B

Bagaimana Pendapat Anda?

Menurut Anda mana di antara Sepuluh Perintah Allah
yang paling perlu mendapat perhatian dunia zaman
sekarang? Mengapa?

2. Mengapa penting agar layak sebelum masuk bait suci?
(lihat A&P 97:1517 untuk bantuan penting).

C

Bagaimana Mereka Menanggapi?

1. Apa yang dilakukan orang Israel setelah mendengar
dan melihat hal-hal dalam Keluaran 1920? (lihat juga
Keluaran 20:1821).

Keluaran 20

2. Menurut Anda mengapa ada orang yang memilih untuk
tidak mau lebih dekat kepada Allah atau memilih
menjauh dari-Nya?

Sepuluh Perintah Allah

Keluaran 2123

Pada salah satu dari tiga perjalanan Musa ke Gunung Sinai
(lihat Keluaran 19), Allah mengajarkan kepadanya perintahperintah yang kita baca di dalam Keluaran 20. Ajaran-ajaran
ini dikenal luas sebagai Sepuluh Perintah Allah. Tuhan
kemudian mengatakan bahwa Sepuluh Perintah Allah adalah
perkataan perjanjian, atau persyaratan untuk menerima
perjanjian (lihat Keluaran 34:28). Oleh karena itu, Sepuluh
Perintah Allah diberikan kepada orang Israel agar mereka
memenuhi syarat sebelum mereka diizinkan pergi ke Gunung
Sinai. Sepuluh Perintah Allah pada waktu itu sama seperti
standar-standar yang diperlukan di zaman sekarang untuk
memperoleh rekomendasi bait suci.

Mata Ganti Mata dan Gigi
Ganti Gigi

Keluaran 2123 berisi penerapan secara khusus dan kasus
demi kasus terhadap hukum-hukum Allah. Misalnya, Jangan
membunuh adalah salah satu Sepuluh Perintah Allah, tetapi
bagaimana jika Anda melukai seseorang dengan parah? Atau
bagaimana jika Anda membunuh hewan, bukan manusia?
Keluaran 2123 membahas banyak dari pertanyaan ini dan
juga menguraikan hukuman yang diakibatkan melanggar
suatu perintah. Hukuman-hukuman yang diberikan adalah
ancaman hukuman maksimum terhadap suatu pelanggaran
dan bukan merupakan hukuman secara otomatis. Asas
Perjanjian Lama ini digantikan oleh Injil Yesus Kristus (lihat
Matius 5:3848).

Kemudian, Sepuluh Perintah Allah ditulis di atas loh-loh
batu, di tempatkan dalam tabut perjanjian (yang akan Anda
baca kemudian), dan disebut kesaksian. Memiliki kesaksian
mengenai asas-asas Sepuluh Perintah Allah adalah dasar
untuk memahami asas-asas injil yang kemudian diajarkan
oleh Juruselamat dan Joseph Smith (lihat Ulangan 10:15).
Penatua Bernard P. Brockbank, Asisten dalam Kuorum Dua
Belas Rasul mengatakan, Sepuluh Perintah yang diberikan
Allah masih merupakan dasar dari gaya hidup Allah dan
dasar injil kerajaan. Cara kita menjalani hidup dan
menghormati Tuhan dan perintah-perintah-Nya di rumah
berhubungan dengan tingkat kemuliaan yang akan kita terima
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Keluaran 2527, 30 berisi petunjuk-petunjuk Tuhan kepada
Musa mengenai cara membangun kemah suci. Kemah suci
adalah tempat yang kudus bagi orang Israel sama seperti bait
suci adalah tempat yang kudus bagi kita sekarang. Kemah suci
ini dirancang agar dapat dipindah-pindahkan karena orang
Israel sering berpindah-pindah sewaktu berada di padang
gurun. Petunjuk pembangunan kemah suci sangat rinci,
sehingga menolong kita memahami bahwa segala sesuatu
mengenai bait suci adalah penting bagi Tuhan sewaktu Dia
mengajar dan mengilhami umat-Nya. Bangunan bait suci dan
perabotan serta dekorasinya mengajarkan asas-asas penting
yang membuat kita ingin menjadi lebih dekat dengan-Nya dan
mematuhi perintah-perintah-Nya. Diagram kemah suci
berikut ini memberi label setiap benda atau unsur di dalam
kemah suci. Juga dicakup beberapa saran bagaimana unsurunsur ini membantu mengajar kita mengenai Allah dan
rencana-Nya bagi anak-anak-Nya.

Keluaran 24
Tujuh Puluh Tua-tua
Melihat Allah
Musa menjelaskan hukum
Allah kepada orang Israel
dalam Keluaran 2023. Agar
mereka dapat lebih maju,
pertama-tama mereka perlu
membuat komitmen untuk
menjalankan hukum-hukum
tersebut. Keluaran 24
menceritakan komitmen yang
dibuat orang Israel yang
mempersiapkan mereka untuk
menerima hukum-hukum
yang lebih tinggi, yang berhubungan dengan bait suci. Oleh
karena itu, Tuhan kembali memanggil Musa naik ke Gunung
Sinai untuk keempat kalinya untuk menerima informasi lebih
lanjut mengenai tata cara-tata cara yang akan memungkinkan
orang-orang masuk ke hadirat-Nya.

Informasi dari Keluaran 2527, 30 mengenai kemah suci
menggantikan bagian-bagian yang berjudul Memahami
Tulisan Suci dan Mempelajari Tulisan Suci. Setiap topik
berikut mencakup kegiatan sejenis Mempelajari Tulisan
Suciuntuk Anda selesaikan di buku catatan Anda yang akan
membantu Anda memahami dengan lebih baik lagi bagaimana
kemah suci dan perabotan serta dekorasinya mengajarkan
asas-asas injil.

Memahami Tulisan Suci
Keluaran 24
Kemah Suci

Mempelajari Tulisan Suci
A

Seberapa Pentingkah Perjanjianperjanjian Itu?

Kehadiran Allah

1. Setelah Musa memberikan hukum-hukum Allah kepada
orang-orang, mereka berjanji untuk melakukan apa?
(lihat Keluaran 24:38).

Malaikat pelindung

2. Menurut Keluaran 24:911 apa yang terjadi terhadap
tujuh puluh tua-tua di Israel karena mereka membuat
perjanjian ini?

Doa

3. Apa yang telah dijanjikan Tuhan akan terjadi pada
waktu Anda membuat perjanjian dan mematuhinya?
(lihat Mosia 18:810; A&P 20:77, 79). Bagaimana janjijanji ini berhubungan dengan apa yang terjadi dengan
Musa dan tujuh puluh tua-tua?

Hidup dengan terang
Roh, daging dan darah
Kristus

Tempat paling kudus
(lihat Keluaran 25:22)

Selestial
Tabut perjanjian
(lihat Keluaran 25:1022)

Tabir

Mezbah ukupan
(lihat Keluaran 30:110)

Meja roti sajian
(lihat Keluaran 25:2330)

Terestrial

Kandil atau tempat lilin yang kudus
(menorah; lihat Keluaran 25:3140)
Tempat Kudus
Bejana atau baskom tempat air
(lihat Keluaran 30:1721)

Keluaran 2527, 30

Baptisan dan
pengampunan dosa-dosa
Kepatuhan dan
pengurbanan

Kemah Suci

Telestial
Mezbah utama atau mezbah pengurbanan
(lihat Keluaran 27:18)

Pelataran luar
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yang sejati adalah kesediaan untuk mengurbankan keinginan
berbuat dosa yang ada di dalam diri kita ke atas mezbah
kemudian bersedia menyaksikan kurban itu dibakar!
Kurban kepada [Tuhan] akan hati yang patah dan jiwa yang
penuh sesal, itulah yang disebut kurban sejati, (3 Nefi 9:20)
(Meek and Lowly [1987], 94).

Hanya orang-orang yang terpilih
yang diizinkan menyentuh tabut
perjanjian (lihat Keluaran 25:10
22), sehingga dipasang tiang-tiang
agar dapat diangkut. Di dalam
tabut terdapat loh-loh batu yang
berisi perintah yang ditulis
Tuhan. Kemudian, buli-buli berisi
manna dan tongkat Harun yang
Tabut perjanjian
bertunas juga diletakkan di
dalamnya. Tutupnya melambangkan kehadiran Allah dan
disebut tutup pendamaian. Setahun sekali imam
melaksanakan tata cara di tutup pendamaian untuk
melakukan kurban tebusan bagi orang-orang (lihat
informasi untuk Imamat 16 pada halaman 60). Apa yang
dikatakan Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 25:22
mengenai tutup pendamaian?

Meja roti sajian

Mezbah ukupan

Batu bara yang panas diletakkan
di atas mezbah ukupan (lihat
Keluaran 30:110) setiap pagi dan
malam ketika imam besar
membakar ukupan. Bacalah
Mazmur 141:2; Wahyu 5:8; 8:34
dan jelaskan pendapat Anda apa
yang diwakili mezbah ini.

Para imam menggunakan bejana
untuk membasuh (lihat Keluaran
30:1821) sebagai persiapan untuk
masuk ke tempat yang paling
kudus di dalam kemah suci. Di
zaman Musa bejana pembasuhan
tersebut hanya berupa baskom
yang besar; akan tetapi, ketika
Bejana pembasuhan
Salomo membangun bait suci yang
atau baskom air
permanen dia menempatkan
bejana pembasuhan di bagian punggung dua belas lembu.
Menurut Anda apa yang Tuhan coba ajarkan kepada umatNya dengan meletakkan bejana pembasuhan di depan pintu
masuk tempat yang paling kudus di kemah suci?

Meja roti sajian (lihat Keluaran
25:2330) menampung dua belas
potong roti besar. Roti tersebut
diganti setiap hari Sabat dan
dimakan oleh para imam.
Meskipun tidak disebutkan dalam
Kitab Keluaran, dalam tradisi
orang Yahudi tatakan anggur juga
ditaruh di atas meja. Kira-kira roti
dan anggur melambangkan apa?

Kandil atau pelita (lihat Keluaran
25:3140) adalah simbol terkenal
dalam kepercayaan Yahudi dan
sering kali disebut menorah dalam
bahasa Ibrani. Tujuh ujung pelita
diisi dengan minyak zaitun
murni, yang di dalamnya
diletakkan sumbu dan
dinyalakan. Jumlah tujuh
Kandil atau pelita
melambangkan keutuhan atau
yang kudus
kesempurnaan di antara orang
Ibrani. Perumpamaan mengenai sepuluh gadis yang
diceritakan Yesus memberi kita isyarat mengenai apa yang
dilambangkan oleh minyak di dalam lampu (lihat Matius
25:113; A&P 45:5659). Tulislah apa pendapat Anda
mengenai lambang minyak.

Keluaran 2829
Para Imam di Bait Suci

Keluaran 2829 berisi wahyu-wahyu Tuhan kepada Musa
mengenai para imam yang bekerja di kemah suci untuk
melaksanakan tata cara-tata cara bagi umat. Wahyu-wahyu ini
mencakup petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana
menetapkan dan menguduskan para imam, apa yang harus
mereka pakai, dan apa saja tanggung jawab mereka.
Sebagaimana dengan kemah suci, yang mempertimbangkan
simbolisme tentang apa yang telah dilakukan dapat mengajar
kita mengenai injil dan apa yang diharapkan Tuhan agar kita
lakukan.

Semua kurban bakaran
dilaksanakan di atas mezbah
pengurbanan (lihat Keluaran
27:18). Pengurbanan adalah tata
cara pertama yang dilakukan
seseorang ketika masuk ke dalam
kemah suci jika dia ingin
memperoleh kemajuan lebih
lanjut. Apa yang diminta Tuhan
Mezbah utama atau
mezbah
agar dilakukan oleh umat-Nya
pengurbanan
sekarang melalui pengurbanan
(lihat 3 Nefi 9:1920). Yang manakah di antara asas-asas
utama dan tata cara-tata cara injil yang dilambangkan oleh
mezbah (lihat Pasal-pasal Kepercayaan 4). Penatua Neal A.
Maxwell mengatakan, Tindakan pengurbanan pribadi yang
sejati sekarang tidak dilakukan dengan menempatkan
seekor hewan di atas mezbah. Akan tetapi pengurbanan

Memahami Tulisan Suci
Keluaran 28
Keluaran 29
Hin (ayat 40)Kira-kira
enam liter
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mengenai mempersiapkan diri menyelesaikan tugastugas bait suci.
Efod

(lihat Keluaran 28:612)

Keluaran 31

Tutup dada

(lihat Keluaran 28:1530)

Para Pria Dipanggil untuk
Membangun Kemah Suci

Gamis

(lihat Keluaran 28:3135)

Serban

(lihat Keluaran 28:3638)

Keluaran 31 menceritakan bagaimana Tuhan memanggil para
pria yang terampil untuk membantu membangun kemah suci
dan perabotannya. Untuk memajukan kerajaan Allah
memerlukan banyak talenta. Oleh karena itu, keterampilan
dalam membangun seni, bisnis dan sebagainya semuanya
dapat membantu membangun kerajaan Tuhan sewaktu kita
mempersembahkan talenta-talenta itu kepada-Nya. Keluaran
31 juga berisi peringatan Tuhan kepada orang Israel untuk
menahan diri dari bekerja di hari Sabatbahkan bekerja di
kemah suci-Nya.

Keluaran 32
Mempelajari Tulisan Suci

Anak Lembu Emas

Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Keluaran 2829.

A

Bagaimana Mereka Dipanggil?

Bacalah Keluaran 28:1; Ibrani 5:1, 4; Pasal-pasal
Kepercayaan 5. Jelaskan bagaimana Harun dan putraputranya dipanggil menjadi imam dan bagaimana cara
mereka dipanggil merupakan pola bagi semua yang
menerima jabatan keimamatan di Gereja.

B

Keluaran 24 menceritakan bagaimana Musa pergi ke Gunung
Sinai dan berbicara dengan Tuhan selama empat puluh hari.
Setelah itu Musa menerima wahyu-wahyu yang terdapat
dalam Keluaran 2531. Sebelum Musa naik ke gunung, orang
Israel berjanji kepada Allah untuk mematuhi perintahperintah yang diwahyukan kepada mereka pada waktu itu
melalui Musa, termasuk Sepuluh Perintah Allah. Seperti
yang disebutkan sebelumnya, komitmen orang Israel untuk
menjalankan Sepuluh Perintah Allah yang diminta Tuhan di
Gunung Sinai adalah penting agar mereka dapat menerima
berkat-berkat lebih besar. Jika orang Israel melanggar Sepuluh
Perintah Allah, mereka akan kehilangan berkat-berkat
tambahan yang ingin Tuhan berikan kepada mereka. Namun
sangat disayangkan bahwa justru itulah yang terjadi dengan
mereka.

Gambaran Upacara Kudus

Keluaran 29:121 menguraikan bagaimana seorang imam
dikuduskan, atau ditetapkan, untuk bekerja di kemah
suci. Buatlah gambaran upacara dengan menguraikan apa
yang terjadi menurut ayat-ayat berikut:
 Kejadian pertama (lihat ayat 4)
 Kejadian kedua (lihat ayat 56)
 Kejadian ketiga (lihat ayat 7)
 Kejadian keempat (lihat ayat 1014)
 Kejadian kelima (lihat ayat 1518)
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 Kejadian keenam (lihat ayat 1921)

Keluaran 32

C

Tegar tengkuk (ayat 9)
Sombong

Apakah Arti Perlambangannya?

Telinga, tangan dan kaki Harun dan putra-putranya
dikuduskan dengan darah. Kita tahu bahwa darah
melambangkan Kurban Tebusan Kristus, yang memiliki
kekuatan untuk menguduskan kita. Apakah yang
dilambangkan oleh telinga, tangan dan kaki dan apakah
yang diajarkan oleh arti lambang itu kepada kita

Keluaran 32:26Siapakah yang Memihak kepada
Tuhan?
Penatua George Albert Smith, yang waktu itu adalah
anggota Kuorum Dua Belas Rasul, menekankan pentingnya
tetap berada di pihak Tuhan Ada garis pembagi yang
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menuntun kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri apakah
kita menginginkan dan berusaha memiliki berkat-berkat Tuhan
sepenuhnya atau apakah kita hanya akan membiarkan para
nabi dan para pemimpin Gereja lainnya memiliki pengalamanpengalaman rohani penting. Jika kita menginginkan berkatberkat Tuhan sepenuhnya, apa yang harus kita lakukan?

sangat jelas, yang memisahkan antara wilayah Tuhan dan
wilayah Lusifer. Jika kita berada di wilayah Tuhan maka
Lusifer tidak dapat datang untuk mempengaruhi kita, tetapi
jika kita menyeberang ke wilayah Lusifer maka kita berada
dalam kekuasaannya. Dengan mematuhi perintah-perintah
Tuhan kita akan aman berada di pihak-Nya, tetapi jika kita
tidak mematuhi ajaran-ajaran-Nya maka kita dengan
sukarela menyeberang ke wilayah penuh godaan dan
mengundang kehancuran yang senantiasa ada di sana.
Dengan mengetahui keadaan ini, betapa kita harus memiliki
keinginan untuk senantiasa tinggal di wilayah Tuhan
(Our M. I. A., Improvement Era, Mei 1935, 278).

Memahami Tulisan Suci
Keluaran 33
Kasih karunia (ayat 19)Kebaikan dan belas kasih

Mempelajari Tulisan Suci
A

Mempelajari Tulisan Suci

Apakah Mereka Memiliki Ingatan yang
Pendek?

A

Mereka Kehilangan Apa?

1. Manakah di antara Sepuluh Perintah Allah yang
dilanggar orang Israel dalam Keluaran 32?

1. Temukan kata yang digunakan Tuhan dalam ayat 3 dan
5 dari Keluaran 33 untuk menggambarkan orang Israel.
Anda mungkin perlu mewarnai atau
menggarisbawahinya di dalam tulisan suci Anda. Kata
itu melambangkan apa?

2. Menurut Anda mengapa mereka melakukan seperti
yang telah mereka lakukan?

2. Menurut ayat 711, berkat-berkat apa yang hilang dari
antara orang Israel karena sikap yang diuraikan di atas?

B

3. Tulislah sebuah contoh singkat mengenai bagaimana
seseorang di zaman sekarang bisa kehilangan berkatberkat besar karena sikap yang sama.

Bacalah Keluaran 20:36; 24:3; 32:16, 8 dan jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut:

Menerapkan Asas

1. Bagaimana orang-orang di zaman sekarang tergoda
untuk menjadi tidak sabar dengan cara Allah dalam
melakukan segala sesuatu dan melanggar perintahperintah-Nya?

B

2. Bagaimana kurangnya kesabaran ini dapat dianggap
sebagai menyembah Allah yang palsu?

C

Menjadi Misionari Dengan Menggunakan
Ayat-ayat Penguasaan Ayat Suci

Para simpatisan Anda mengatakan bahwa mereka tidak
percaya kepada kisah Penglihatan Pertama Joseph Smith
karena mereka mengatakan di Alkitab disebutkan bahwa
manusia tidak dapat melihat Allah. Mereka mungkin akan
membacakan kepada Anda dari Keluaran 33:20. Jelaskan
bagaimana Anda akan menanggapi mereka dengan
menggunakan Keluaran 33:11; dan dua tulisan suci
Alkitab lainnya yang memperlihatkan bahwa manusia
sesungguhnya dapat melihat Allah. Anda mungkin perlu
menggunakan bantuan belajar di dalam tulisan suci Anda.
Tulislah rujukan-rujukan yang Anda temukan dalam
tulisan suci Anda di sebelah Keluaran 33:11.

Mempelajari Dosa dan Pertobatan

Dalam Keluaran 32:1929 Musa dengan cepat meminta
orang-orang untuk bertobat. Dari cara Musa bertindak
dan apa yang telah terjadi, pelajaran-pelajaran apa yang
dapat kita pelajari mengenai akibat-akibat dosa dan
syarat-syarat pertobatan?

Keluaran 33

Keluaran 34

Musa Melihat Tuhan Lagi

Hukum yang Lebih Rendah
Karena orang Israel melanggar perjanjian mereka dengan
Tuhan dengan menyembah anak lembu emas, mereka
membuat diri mereka tidak layak berada di hadirat Tuhan.
Meskipun demikian, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya.
Meskipun orang Israel tidak dapat berada di hadirat-Nya,
dalam Keluaran 32:34 Tuhan menjanjikan bahwa malaikatNya akan pergi bersama mereka ke negeri perjanjian.
Keluaran 33 berisi kisah-kisah yang memperlihatkan
perbedaan antara hubungan orang Israel dengan Tuhan dan
hubungan Musa dengan Tuhan. Perbedaan ini hendaknya

Di Gunung Sinai Musa menerima hukum-hukum, perintahperintah, tata cara-tata cara dan perjanjian-perjanjian dari
Tuhan yang ditulis di atas loh-loh batu. Ketika Musa turun
dari Sinai dan melihat orang Israel menyembah anak lembuh
emas, dia melemparkan loh-loh batu tersebut ke tanah dan
pecah (lihat Keluaran 32:1519). Orang Israel telah
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membuktikan diri mereka tidak layak untuk menerima semua
yang telah tertulis di atas loh-loh batu tersebut.

Keluaran 3540

Kita juga bisa kehilangan berkat-berkat besar jika kita tidak
patuh. Akan tetapi, Tuhan bersabar terhadap orang Israel, dan
memberi mereka kesempatan untuk bertobat dan kembali
kepada-Nya. Karena Tuhan ingin menolong kita, Dia sering
memberikan perintah-perintah tambahan atau baru yang lebih
ketat untuk memberi kita kesempatan untuk bertobat dan
akhirnya menerima berkat-berkat sepenuhnya yang ingin Dia
berikan kepada kita. Keluaran 34 mencatat perintah-perintah
tambahan yang Tuhan berikan kepada orang Israel yang tidak
patuh.

Kemah Suci Dibangun dan
Dipersucikan
Keluaran 3540 menceritakan bagaimana orang Israel
melaksanakan perintah Tuhan yang diberikan dalam Keluaran
2530 mengenai kemah suci. Banyak hal yang dituliskan
dalam Keluaran 3540 ditulis serupa dalam Keluaran 2530
untuk memperlihatkan bahwa orang Israel berusaha mematuhi
perintah-perintah secara ketat.
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Keluaran 34

Mempelajari Tulisan Suci

Mempelajari Tulisan Suci
A

A

Mengapa Mereka Berbeda?

Bacalah Mosia 13:2930; Ajaran dan Perjanjian 84:1927
dan tulislah mengenai mengapa loh-loh batu kedua
berbeda dengan loh-loh yang pertama.

Apa yang Terjadi pada Waktu Pengudusan
Kemah Suci

Bacalah Keluaran 40:2438 dan tulislah mengenai apa
yang terjadi ketika kemah suci selesai dibangun.

Kitab Imamat
Persiapan Mempelajari Imamat

Imamat adalah yang ketiga dari lima kitab Musa (lihat
Kitab Kejadian, Musa, dan Abraham pada hlm. 9). Kita
percaya bahwa petunjuk-petunjuk di dalam Imamat
diwahyukan kepada Musa baik sewaktu dia berada di
Gunung Sinai maupun tidak lama setelah peristiwaperistiwa yang diuraikan dalam Keluaran terjadi karena
sebagian dari petunjuk-petunjuk itu berhubungan dengan
kurban-kurban yang harus dipersembahkan di kemah suci.
Imamat berarti berhubungan dengan orang Lewi. Tuhan
telah memilih suku Lewi untuk mengurus kemah suci,
bekerja di dalamnya, dan membantu umat Israel lainnya
melaksanakan tata cara-tata cara di tempat yang kudus itu.
Kitab Imamat banyak memberi petunjuk-petunjuk mengenai
tata cara-tata cara yang harus dilaksanakan di dalam kemah
suci, persyaratan para pemegang imamat yang akan
melaksanakan tata cara-tata cara tersebut, dan tugas-tugas
orang yang menyangkut tata cara-tata cara tersebut.

IKHTISAR IMAMAT
Pasal-pasal
Bagian I

Imamat 116

Bebas dari dosa, berarti diampuni dari
dosa dan layak di hadapan Allah

Imamat 17

Kurban-kurban yang menebus dosa
atau mengungkapkan keinginan untuk
mengadakan komitmen dengan Allah

Imamat 810

Hukum-hukum bagi para pemegang
imamat yang membantu dalam
persembahan kurban

Imamat 1115

Hukum-hukum kebersihan bagi orangorang

Imamat 16

Penjelasan mengenai Hari Kurban
Tebusan sewaktu seluruh umat Israel
dapat dibersihkan

Imamat 1727

Dipersucikan, yaitu menjadi lebih
kudus dan hidup benar

Imamat 17

Kekudusan pribadi

Imamat 18

Kekudusan dalam hubungan keluarga

Imamat 1920

Kekudusan dalam hubungan sosial
dan sebagai jemaat

Imamat 2122

Kekudusan imamat

Imamat 2325

Perayaan dan peristiwa-peristiwa
kudus yang meningkatkan kekudusan

Buku Pegangan bagi Orang-orang Lewi
Bagian II

Karena Imamat adalah buku pegangan bagi orang-orang
Lewi yang melayani di kemah suci, Imamat berisi banyak
petunjuk-petunjuk rinci mengenai berbagai macam
pengurbanan dan praktik-praktik keagamaan yang
kelihatannya asing atau tidak lazim bagi pembaca di zaman
modern. Jika Anda menengok ke belakang mengenai
praktik-praktik yang tidak lazim ini, Anda dapat
mempelajari kebenaran-kebenaran penting mengenai dosa,
pertobatan, pengampunan, kekudusan, dan Kurban Tebusan
Yesus Kristus.
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Uraian

Bagian III

Imamat 26

Berkat-berkat yang datang dari
mematuhi hukum-hukum Allah

Bagian IV

Imamat 27

Menguduskan harta kepada Allah

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menemukan Lambang Pertobatan

Warnai atau garis bawahi persyaratan-persyaratan khusus
kurban bakaran yang terdapat dalam Imamat 1:19 yang
tertera dalam tabel berikut. Buatlah tabel di dalam buku
catatan Anda dan jelaskan apa yang diajarkan kepada kita
mengenai pertobatan melalui Kurban Tebusan Yesus
Kristus dari masing-masing unsur kurban bakaran.

Imamat 1
Kurban Bakaran

Persyaratan

Apa yang Anda Pelajari
Mengenai Pertobatan atau
Kurban Tebusan Yesus
Kristus

Kamu harus membuat
persembahanmu (Imamat 1:2),
artinya Anda tidak dapat
mempersembahkan sesuatu milik
orang lain.

Rasul Paulus mengajarkan bahwa Hukum Musa adalah
penuntun bagi kita sampai Kristus datang (Galatia 3:24).
Dengan perkataan lain, tujuan Hukum Musa adalah untuk
membantu orang Israel memusatkan perhatian mereka pada
asas-asas yang akan menuntun mereka kepada Yesus Kristus
(lihat Yakub 4:45; Yarom 1:11; Alma 34:1314). Hukum
Musa sangat ketat dan mengharuskan banyak tindakan
khusus yang bertujuan membantu orang Israel terus
mengingat Allah dan melaksanakan tugas mereka kepadaNya. Misalnya, membunuh seekor hewan sebagai kurban
penebus dosa mengingatkan seseorang bahwa akibat-akibat
dosa adalah kematian. Sebaliknya, hewan yang tidak
berdosa yang mati menggantikan kedudukan orang yang telah
berdosa juga memberikan lambang terhadap apa yang akan
terjadi ketika Juruselamat yang tidak berdosa datang ke bumi
dan menumpahkan darah-Nya bagi kita, menyelamatkan kita
dari dosa.

Anda harus mengurbankan seekor
hewan jantan tak bercela (ayat 3).
Anda harus membuat kurban lalu
membawanya (ayat 3).
Anda pertama-tama harus
membawa kurbanmu ke pintu
Kemah Pertemuan, yaitu kemah
suci yang melambangkan tempat
dimana Allah tinggal (ayat 3).
Anda harus meletakkan tangan Anda
ke atas kepala hewan kurban dan
kemudian membunuhnya sendiri
(lihat ayat 45).
Kamu harus menguliti, kurban
persembahan (ayat 6).

Imamat 1 memberikan petunjuk-petunjuk cara melakukan
kurban bakaran. Para imam melakukan kurban bakaran ini
dua kali sehari. Orang-orang juga dapat melakukan kurban
bakaran untuk menunjukkan pengabdian dan komitmen
mereka kepada Allah. Banyak petunjuk kurban bakaran dan
persembahan-persembahan lainnya yang dijelaskan dalam
Imamat. Perbedaan terbesar antara kurban bakaran dan
persembahan-persembahan lainnya adalah bahwa untuk
melakukan kurban bakaran seluruh hewan harus dibakar di
mezbah, yang melambangkan komitmen atau penyerahan diri
sepenuhnya kepada Allah.

Para imam meletakkan kepala,
lemak, isi perut, dan betisnya
di atas mezbah (ayat 89).
Hewan kurban dibakar seluruhnya
(lihat ayat 9).

Imamat 1:89 membicarakan berbagai bagian dari tubuh
hewan. Kepala melambangkan pikiran kita. Betis
melambangkan kita berjalan, atau arah yang kita tuju. Isi
perut melambangkan perasaan, keinginan dan motivasi
kita. Lemak melambangkan kekuatan dan kesehatan kita.
Apakah yang dilambangkan oleh peristiwa-peristiwa dalam
ayat 89 (lihat juga A&P 59:5).

Sewaktu Anda membaca, pikirkanlah cara-cara, yang berbeda,
kurban bakaran dapat mengajar kita mengenai Kurban
Tebusan Yesus Kristus dan bagaimana hal itu mengingatkan
orang Israel akan tanggung jawab mereka kepada Allah.

Memahami Tulisan Suci
Imamat 1
Tembolok (ayat 16)Perut
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Imamat 10

Imamat 27

Para Pemegang Imamat Harus
Kudus

lainnya

Imamat 10 merupakan salah satu dari beberapa pasal dalam
Kitab Imamat yang menceritakan mengenai sebuah kisah,
bukan hanya memberikan petunjuk-petunjuk. Pasal ini berisi
sebuah pesan yang sangat kuat mengenai kesetiaan dalam
imamat. Sewaktu Anda membaca, pertimbangkanlah
pertanyaan ini: Bagaimana perasaan Tuhan mengenai cara
kita melaksanakan tata cara-tata cara kudus?

Imamat 27 menguraikan secara rinci mengenai kurbankurban lainnya yang harus dipersembahkan oleh orang Israel.
Imamat 2 menguraikan mengenai daging, atau kurban sajian.
Imamat 3 menguraikan mengenai kurban keselamatan. Imamat
45 menguraikan mengenai berbagai macam dosa dan kurbankurban penghapus dosa. Imamat 67 berisi petunjuk-petunjuk
tambahan mengenai semua kurban lainnnya.

Mempelajari Tulisan Suci

1. Bacalah 3 Nefi 9:1920 dan tulislah apa yang dikatakan
Tuhan yang hendaknya kita kurbankan sebagai
pengganti hewan.
2. Berilah contoh-contoh menurut Anda bagaimana Anda
dapat melakukan apa yang diperintahkan Yesus dalam
3 Nefi 9:1920.

○
○
○
○
○
○
○

Dada persembahan
unjukan (ayat 1415)Dada
hewan yang diangkat ke atas
dan dilambai-lambaikan
sebagai bagian dari upacara
persembahan pendamaian

○

Perbaraan (ayat 1)Tempat
membakar ukupan

Pengurbanan-pengurbanan yang diuraikan dalam Imamat
tidak lagi diperlukan oleh para anggota Gereja sekarang.
Akan tetapi, asas-asas yang diajarkan melalui
pengurbanan masih benar dan harus menjadi bagian dari
kehidupan kita jika kita setia kepada Allah.

○

Imamat 10

Hukum Pengurbanan

Paha persembahan
khusus (ayat 1415)Paha
hewan yang diangkat ke
atas dan dipersembahkan di
hadapan Tuhan sebagai
bagian dari upacara
persembahan pendamaian

○

A
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○

Kurban-kurban

Imamat 10:1220Mengapa Harun Tidak Makan Daging
dari Persembahan?
Musa memperhatikan bahwa Harun dan putra-putranya
Eleazar dan Itamar tidak makan daging kurban penghapus
dosa dengan cara seperti yang telah diperintahkan. Sebagai
tanggapannya, Harun mengatakan kepada Musa bahwa dia
tidak merasa layak makan daging setelah apa yang terjadi
terhadap putra-putranya yang tidak patuh. Jawaban ini
membuat Musa puas. Kita seharusnya tidak mengambil
bagian dalam tata cara-tata cara tertentu, seperti sakramen,
jika kita belum bertobat atau jika pemimpin imamat kita
telah menasihati kita untuk tidak melakukannya. Jika
seseorang ingin bertobat dan memperbaiki diri, tidak
melakukan dosa berat yang belum diselesaikan dengan
uskupnya, dan tidak dilarang oleh imamat, maka orang
tersebut layak mengambil sakramen.

Imamat 89
Penahbisan Harun dan
Putra-putranya
Imamat 89 mencatat penetapan yang sesungguhnya terhadap
Harun dan putra-putranya untuk melayani dalam jabatan
imam di kemah suci (lihat Keluaran 2829). Penetapan itu
diikuti dengan pertunjukan yang luar biasa akan kemuliaan
Tuhan, memperlihatkan bahwa Dia menyetujui apa yang
dilakukan.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Memberikan Nasihat Mengenai
Menghormati Imamat Dengan Semestinya

Tentu saja Tuhan tidak membinasakan semua pemegang
imamat yang hidup secara tidak benar dan tidak
menghormati imamat di zaman sekarang. Akan tetapi,
dalam Imamat 10, adalah penting bagi Tuhan untuk
memberikan pelajaran keras ini karena putra-putra
Harun yang menganggap ringan imamat tidak lama
setelah Allah memperlihatkan secara dramatis kemuliaanNya pada waktu mereka ditetapkan (lihat Imamat 9).
Untuk menekankan pentingnya menghormati imamat
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secara benar, gunakan Imamat 10:17; Ajaran dan
Perjanjian 121:3638 untuk menasihati seorang remaja
yang mungkin ingin membuat lelucon kepada orang
lain dalam pertemuan sakramen.

B

catatan Anda: siput, domba, tikus, belalang, burung
bangau, babi, sapi, unta, burung elang, ikan hiu. Untuk
masing-masing hewan, tulislah apakah hewan tersebut
kosher atau tidak kosher untuk dimakan orang Israel,
dan kemudian jelaskan mengapa. Untuk masing-masing
alasan, berikan satu ayat dari Imamat 11 yang
mendukung jawaban Anda.

Mengapa Tidak?

1. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Harun dan
putra-putranya yang masih hidup agar mereka
lakukan? (lihat Imamat 10:811).

B

Bacalah Ajaran dan Perjanjian 89:517 dan buatlah daftar
makanan-makanan apa yang diperintahkan Tuhan yang
boleh atau tidak boleh dimakan oleh para anggota Gereja
di zaman kita.

2. Apa alasan Tuhan memberikan perintah ini?

Imamat 11

Bandingkanlah petunjuk-petunjuk ini dengan Imamat 11
dimana Tuhan mengajarkan kepada orang Israel apa yang
boleh dan tidak boleh mereka makan.

Kata-kata Bijaksana bagi
Orang-orang Israel

C

Imamat 12
Tahir dan Najis

Dalam Imamat bab 1215 Tuhan memberikan petunjuk
mengenai apa yang tahir dan najis berdasarkan Hukum
Musa mengenai fungsi-fungsi dan penyakit tubuh. Imamat 12
menjelaskan hukum-hukum yang berlaku bagi kaum wanita
setelah mereka melahirkan. Untuk beberapa waktu lamanya
mereka dianggap najis, tetapi Tuhan juga menguraikan tata
cara-tata cara khusus yang dapat membuat mereka tahir
kembali berdasarkan upacara setelah dalam jangka waktu
tertentu. Maria, ibu Yesus, mengikuti tata cara ini setelah
Yesus dilahirkan (lihat Lukas 2:2124, 39).
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Ada orang yang bingung dengan gagasan bahwa fungsi-fungsi
alami tubuh manusia dapat membuat seseorang najis. Akan
tetapi, kita harus memahami, bahwa berdasarkan Hukum Musa,
najis bukan berarti kotor atau menjijikkan melainkan hanya
tidak diperbolehkan mengambil bagian dalam tata cara-tata cara
kudus. Ingatlah juga bahwa Hukum Musa diciptakan untuk
memberikan peringatan yang bersifat jasmani di dalam
kehidupan sehari-hari untuk mengingatkan orang Israel akan
kebenaran-kebenaran rohani yang lebih dalam.

Burung dendang air (ayat
17)Mungkin sejenis
burung pemangsa

○

○

○

○

○

○

Imamat 11
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Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Imamat 11.

A

Mengapa Hal Ini Penting?

Menurut Anda mengapa Tuhan telah memerintahkan
umat-Nya untuk tidak makan hal-hal tertentu? (jika Anda
memerlukan bantuan, lihat Imamat 11:4347; 1 Korintus
6:1920; A&P 89:14, 1821).

Kadang-kadang orang dapat saja lupa berdoa atau
mengabaikan pekerjaan atau sembahyang, tetapi mereka
jarang lupa makan. Karena salah satu tujuan Hukum Musa
adalah mengingatkan orang Israel akan tanggung jawab
mereka kepada Allah setiap hari secara terus menerus, hukum
tersebut mencakup petunjuk-petunjuk mengenai apa yang
boleh dan tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Imamat 11
berisi petunjuk-petunjuk ini. Peraturan dan petunjukpetunjuk tersebut lazim disebut sebagai  hukum-hukum
kosher. Kosher berasal dari kata Ibrani yang berarti bersih
secara rohani. Seperti Kata-kata Bijaksana yang diwahyukan
di zaman kita, hukum-hukum kosher adalah untuk
meningkatkan kesehatan yang baik, tetapi tujuan utamanya
adalah untuk mengajarkan kepatuhan. Hukum kesehatan ini,
seperti Kata-kata Bijaksana di zaman sekarang, menolong
menjauhkan umat Allah dari dunia dalam kebiasaan dan
praktik-praktik buruk, yang merupakan tujuan lainnya dari
Hukum Musa, dan menolong mereka menjadi murni dan
kudus.

Ering janggut, elang laut
(ayat 13)Kata-kata Ibrani
untuk hewan ini
mengandung arti sejenis
burung pemangsa

Menelaah Kata-kata Bijaksana

Apakah Kosher?

Kosher berarti pantas atau dikuduskan oleh hukum Ibrani.
Buatlah daftar nama hewan berikut di dalam buku
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digunakan dalam Perjanjian Lama sebagai tumbuhtumbuhan yang memurnikan; dan (d) darah dan air
adalah lambang kelahiran (lihat Musa 6:59). Setelah
mempertimbangkan informasi ini, menurut Anda ayatayat ini melambangkan apa?

Imamat 1314
Penyakit Kusta

3. Ayat 9. Bayi yang baru lahir biasanya tidak memiliki
atau sedikit memiliki rambut di kepalanya. Apakah
kemungkinan pesan yang disampaikan dalam ayat ini?
(lihat 3 Nefi 11:37).
4. Ayat 1014. Ingatlah lambang-lambang dalam Keluaran
2829. Bagaimanakah lambang tersebut masih berlaku
sekarang?

Imamat 1314 mengetengahkan mengenai penyakit kusta.
Dari uraian-uraian di dalam pasal-pasal ini, tampaknya bahwa
penyakit kusta mencakup beberapa penyakit kulit menular
lainnya.

5. Ayat 1518. Pohon zaitun adalah lambang kedamaian
dan kemurniaan, dan minyak zaitun menjadi lambang
Roh Kudus dan melakukan perbuatan benar dan kasih
(lihat A&P 45:5657). Bagaimanakah pohon zaitun
menjadi bagian dari proses memurnikan seseorang dari
dosa? (lihat 2 Nefi 31:17)
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Imamat 14

6. Ayat 1920. Pada akhirnya, apa yang memungkinkan
adanya pertobatan?

Log (ayat 10, 12, 15, 21)
Kira-kira setengah liter

Imamat 1516
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Membandingkan Pentahiran Penyakit
Kusta Dengan Pembersihan Dosa Kita

Hari Raya Pendamaian

Karena penyakit kusta dapat dilihat dengan sangat jelas
dan merusak tubuh, maka penyakit tersebut digunakan
sebagai simbol yang sangat cocok untuk dosa. Dosa
merusak kerohanian seseorang sama seperti penyakit
kusta merusak tubuh jasmani seseorang. Imamat 14
menguraikan apa yang harus dilakukan seseorang agar
dapat menjadi tahir secara upacara atau secara
keagamaan setelah sembuh dari penyakit kusta. Kita
dapat melihat persamaan di antara proses ditahirkan dari
penyakit kusta dan bagaimana kita dapat mengatasi
akibat-akibat dosa.

Lima belas pasal pertama dari Imamat semuanya
berhubungan dengan bagaimana orang dapat menjadi benar
di hadapan Allah melalui kurban atau bagaimana mereka
dapat menjadi tahir di hadapan-Nya melalui kepatuhan
kepada hukum-hukum kebersihan-Nya. Imamat 15 berisi
petunjuk-petunjuk selanjutnya mengenai bagaimana fungsifungsi tubuh manusia dapat menjadi tahir atau najis
berdasarkan Hukum Musa. Akan tetapi, kita harus menyadari
bahwa tidak ada pengampunan dosa yang sesungguhnya
tanpa pertobatan yang tulus dan Kurban Tebusan Kristus.
Imamat 16 menguraikan mengenai upacara kudus yang
diperintahkan Tuhan kepada orang Israel untuk dilaksanakan
sekali setahun pada waktu tertentu yang melambangkan
bagaimana Yesus Kristus akan menebus dosa-dosa semua
orang. Sementara tata cara-tata cara yang diuraikan dalam
Imamat 115 diterapkan untuk perorangan, Hari Raya
Pendamaian yang diuraikan dalam Imamat 16 melambangkan
kurban tebusan atas dosa-dosa seluruh bangsa Israel dan
merupakan hari ketika seluruh umat Israel berpuasa dan
beristirahat.

Sebelum Anda mempelajari Imamat 14, Anda hendaknya
mengetahui bahwa ketika seseorang menderita penyakit
kusta, dia harus tinggal di luar perkemahan. Demikian
juga dengan dosa. Sewaktu kita berbuat dosa, hubungan
kita terputus sepenuhnya dengan Tuhan dan Gereja-Nya.
Misalnya, kita tidak diizinkan mengambil sakramen atau
menerima rekomendasi bait suci.
Langkah-langkah untuk menjadi tahir dari penyakit kusta
secara upacara terdapat dalam kelompok ayat-ayat
berikut. Bacalah setiap kelompok ayat dalam Imamat 14,
rangkumlah masing-masing langkah dan jelaskan
bagaimana langkah-langkah tersebut mengajarkan proses
dosa dan pertobatan. Dari masing-masing kelompok ayat
Anda akan menemukan sebuah pertanyaan untuk
membantu Anda memusatkan pikiran Anda.

Memahami Tulisan Suci

1. Ayat 23. Jika penyakit kusta melambangkan dosa,
imam melambangkan siapa?

Lenan (ayat 4)Kain putih

○

2. Ayat 48. Anda hendaknya mengetahui bahwa (a) kayu
aras dikenal sebagai bahan yang menolong mencegah
pembusukan dan pencemaran; (b) kain kirmizi
berwarna merah, mengingatkan kita akan darah, yaitu
lambang kehidupan dan Kurban Tebusan; (c) hisop

○

Imamat 16
○

A
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Celana (ayat 4)Pakaian
dalam

○

○

○

○

○

○

○

7. Melambangkan apa tanggung jawab Harun dan
tanggung jawab orang yang menuntun kambing ke
padang gurun? (lihat ayat 2022; lihat juga A&P 36:56).

○

○

○

○

○

Imamat 1718

○

○

○

○

○

○

○

○

Menghindari Praktik-praktik
Penyembahan Berhala

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Imamat 1718 mencatat petunjuk-petunjuk Tuhan kepada
orang Israel mengenai praktik-praktik yang jelas-jelas akan
menjauhkan mereka dari agama-agama palsu di zaman mereka.
Imamat 17 berisi petunjuk-petunjuk mengenai apa yang harus
mereka lakukan sewaktu orang Israel membunuh seekor hewan.
Bahkan meskipun hewan tersebut tidak akan dipersembahkan
sebagai korban, orang Israel harus mempersembahkannya di
hadapan Tuhan di dalam kemah suci. Praktik ini menolong
mencegah adanya pengurbanan kepada allah-allah palsu dan
menolong orang Israel untuk mengingat bahwa semua yang
mereka miliki berasal dari Tuhan. Tuhan juga memerintahkan
orang Israel di dalam Imamat 17 agar mereka tidak makan
darah. Darah merupakan lambang umum bagi kehidupan, dan
beberapa agama palsu di zaman itu menyertakan minum darah
sebagai bagian dari tata cara agama mereka. Dengan
melakukan praktik ini para pengikutnya yang percaya
berusaha memperpanjang kehidupan mereka. Tuhan memberi
orang Israel berbagai macam persembahan korban yang
melambangkan pengurbanan besar Yesus Kristus, dimana
darah-Nya akan dicurahkan untuk memberikan kehidupan
kekal kepada semua orang yang mau percaya kepada-Nya dan
mematuhi perintah-perintah-Nya (lihat Imamat 17:11).

○

Membuang undi (ayat 8
10)Melemparkan batu atau
dadu yang telah ditandai
untuk tujuan memilih
sesuatu secara acak. Sewaktu
orang-orang suci membuang
undi, itu merupakan suatu
ungkapan iman bahwa Allah
akan mengawasi peristiwa
tersebut dan akan
melaksanakan kehendakNya. Dalam Imamat 16, satu
batu yang diberi tanda untuk
Tuhan dan batu lainnya
untuk Azazel. Ketika Harun
melemparkan batu-batu
tersebut, bergantung pada
bagaimana batu-batu
tersebut jatuh ke tanah, satu
kambing dipilih untuk
dikurbankan dan yang
lainnya dipilih untuk Azazel.

Imamat 16:10Azazel
Azazel adalah nama yang diberikan kepada kambing yang
melarikan diri ke padang gurun, tidak akan pernah
kembali, dengan darah atau dosa-dosa orang yang
ditanggungnya. Azazel melambangkan bahwa melalui
kurban tebusan semua dosa orang Israel dapat diampuni,
tidak akan pernah kembali lagi.
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A

Upacara Kudus dan Penting

Imamat 16:328 berisi petunjuk-petunjuk bagi para imam
pada Hari Raya Pendamaian. Ikhtisar berikut
memberikan enam langkah umum yang menyangkut
upacara tersebut. Tulislah jawaban-jawaban terhadap
pertanyaan tersebut mengenai masing-masing langkah.

Imamat 18 berisi peringatan Tuhan kepada orang Israel bahwa
perilaku seksual yang tidak bermoral dapat menyebabkan
kehancuran bangsa dan bahwa orang Israel akan dimusnahkan
jika mereka mengambil bagian dalam praktik-praktik ini.

1. Apakah yang dilambangkan oleh hal yang diminta
Tuhan agar dilakukan Harun dalam ayat 4? (lihat ayat
35) (Petunjuk: Pastikan agar Anda mengetahui apa
yang dimaksud dengan lenan).

Imamat 1920

2. Mengapa Harun memerlukan dua kambing? (lihat ayat
610).

Haruslah Kamu Kudus,
Sebab Aku Ini Kudus

3. Menurut Anda mengapa Harun perlu melakukan
pendamaian untuk dirinya sendiri sebelum melakukan
pendamaian bagi orang lain? (lihat ayat 1114).
Bagaimanakah langkah ini berbeda dengan langkah
yang dilaksanakan Kristus sewaktu Dia melakukan
Kurban Tebusan-Nya? (lihat Ibrani 9:614; Alma 34:8
12).

Imamat 1920 mencatat penekanan Tuhan mengenai
pentingnya menjadi kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibrani
adalah qadash, yang artinya dipersucikan, dikuduskan, dan
dipersembahkan atau dipisahkan dari dunia dan keduniawian.
Tidak saja Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menjadi
kudus, tetapi dalam dua pasal ini Dia memberikan contohcontoh khusus mengenai hal-hal yang dapat mereka lakukan
dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk mematuhi
perintah-perintah ini. Masing-masing praktik khusus ini
membantu mengingatkan orang Israel untuk menjauhkan diri
mereka dari dunia dan praktik-praktik dunia yang tidak benar.

5. Mengapa Harun perlu membersihkan tempat kudus
bait suci? Persyaratan ini memberi pelajaran apa
kepada Anda mengenai pentingnya kebersihan dalam
pandangan Allah dan mengenai kuasa Kurban
Tebusan? (lihat ayat 1519).
6. Bagaimanakah kedua kambing (yang digunakan untuk
kurban persembahan dan sebagai Azazel)
melambangkan Kristus dan Kurban Tebusan-Nya?
(lihat ayat 2022).
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Yesus kemudian menjelaskan asas dasar di balik kekudusan
ketika Dia mengajar para rasul-Nya bahwa Dia tidak akan
mengambil mereka dari dunia, tetapi akan melindungi mereka
dari kejahatan (lihat Yohanes 17:1416).

Imamat 2122

Sewaktu Anda membaca, tentukan asas di balik masingmasing perintah yang diberikan Tuhan. Dengan cara-cara
apakah Dia meminta kita untuk menjalankan asas-asas ini
sekarang sewaktu kita berusaha untuk menjadi bukan dari
dunia?

Kekudusan Imamat

Memahami Tulisan Suci

Imamat 2122 berisi perintah-perintah mengenai kekudusan
imamat, keluarga mereka dan pengurbanan yang mereka
persembahkan. Sekarang kita juga memiliki standar-standar
khusus bagi mereka yang melayani misi dan yang menduduki
jabatan di Gereja, maupun standar-standar bagi pelaksanaan
tata cara-tata cara kita.

○
○
○
○
○

Mencukur tepi rambut
kepalamu berkeliling
(ayat 27)Sejenis potongan
rambut yang diterapkan
oleh mereka yang terlibat
dalam agama palsu

Imamat 2325

Efa, hin (ayat 36)Unitunit takaran (lihat Kamus
Alkitab, Efa dan Hin).

Hari dan Peristiwa Kudus

○

○

○

○

○

○

Telaah atau ramalan (ayat
26)Berbagai jenis ramalan
keberuntungan

○

Menyegani (ayat 3)
Mengasihi dan menghargai

○

Imamat 19
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A

Menemukan Asas

Imamat 23 menceritakan bagaimana Tuhan menetapkan lima
waktu yang kudus ketika semua orang Israel harus melakukan
usaha khusus untuk menjadi kudus dan lebih dekat kepadaNya. Waktu-waktu ini adalah pada hari Sabat (lihat ayat 1
3); pada Hari Raya Roti tidak Beragi atau Paskah (lihat ayat
414); pada Hari Raya Tujuh Minggu, atau Pentakosta (lihat
ayat 1523); pada Hari Raya Pendamaian (lihat ayat 2632);
dan pada Hari Raya Pondok Daun (lihat ayat 3344). Untuk
informasi selanjutnya mengenai hari raya ini, lihat hari raya
di dalam Kamus Alkitab.

Jika Anda mempertimbangkan asas di balik setiap
perintah dalam Imamat 19, hampir setiap perintah dalam
pasal tersebut berlaku bagi para Orang Suci Zaman Akhir
di zaman sekarang. Ada yang jelas (seperti dalam ayat 11
12), tetapi ada juga yang kedengaran aneh bagi kita.
Pilihlah dua di antara perintah di dalam Imamat 19 yang
kelihatannya khusus ditujukan bagi umat di zaman itu.
Kenalilah asas-asas di balik perintah-perintah itu dan
tulislah kembali untuk diterapkan di zaman kita.
Misalnya, dalam ayat 19 Tuhan melarang menaburi
ladang dengan dua jenis benih atau memakai pakaian
dengan dua jenis bahan. Melalui perintah-perintah ini,
Tuhan mengingatkan Israel bahwa mereka tidak dapat
bercampur dengan dunia dan tetap kudus. Kini kita dapat
menerapkan asas ini ke dalam gagasan berkencan atau
pernikahan. Kita hendaknya berkencan dengan sesama
anggota Gereja dan menikah di dalam perjanjian.

B

Imamat 25 memiliki hubungan tema yang sama dengan pasal
23. Dalam Imamat 25 kita membaca bahwa Tuhan
memerintahkan orang Israel untuk tidak saja memiliki hari
Sabat setiap hari ketujuh tetapi menyatakan setiap tahun
ketujuh sebagai tahun Sabat. Dalam tahun sabat ini mereka
tidak boleh menanam tanaman panenan tetapi harus
membiarkan tanah beristirahat. Selain itu, setelah tujuh kali
tujuh tahun (empat puluh sembilan tahun), tahun kelima
puluh harus dijadikan sebagai tahun Sabat yang khusus, yang
disebut tahun Yobel. Orang Israel tidak saja dilarang untuk
menanam atau memanen selama tahun Yobel, tetapi mereka
harus memaafkan semua hutang dan membebaskan semua
budak. Yobel menolong mengingatkan Israel bahwa karena
Allah telah berbelaskasihan kepada mereka, mereka harus
berbelas kasihan kepada orang lain dan tanah.

Penguasaan Ayat SuciImamat 19:18

Bacalah perintah Yesus dalam Matius 22:3539. Apa yang
diucapkan Tuhan dalam Imamat mengenai pentingnya
perintah ini?

Imamat 24 berisi beberapa petunjuk cara menggunakan kandil
dan meja roti sajian dalam kemah suci. Pasal 24 kemudian
menceritakan kisah mengenai orang yang menghujat nama
Allah dan dihukum mati karena penghujatan secara khusus
dilarang dalam perintah-perintah yang diberikan Allah kepada
orang Israel. Bagian penjelasan dari hukuman yang Dia
berikan termasuk ungkapan terkenal mata ganti mata, gigi
ganti gigi (ayat 20).
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Imamat 2627

A

Buatlah sebuah tabel di atas kertas Anda dengan dua
kolom seperti contoh di bawah. Berilah label satu kolom
dengan Jika dan kolom lainnya Maka.

Berkat atau Kutukan

Jika
Pilihan-pilihan
yang Dapat Dibuat
Orang Israel

Setelah menjelaskan apa yang Dia harapkan dari orang Israel
mengenai kebersihan dan kekudusan agama, Tuhan
mengakhiri Kitab Imamat dengan suatu penjelasan mengenai
akibat-akibat dari mematuhi atau tidak mematuhi perintahperintah ini (lihat Imamat 26). Tuhan juga memberikan
beberapa nasihat penutup mengenai mengabdikan diri
sepenuhnya bagi pelayanan Tuhan.
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○
○
○
○

Bangsa-bangsa lain (ayat
33, 38, 45)Mereka yang
tidak mengetahui Allah
yang benar dan hidup

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Akibat-akibat Atas
Pilihan Itu

1. Sewaktu Anda
membaca Imamat 26,
carilah kata jika. Anda
mungkin perlu
memberi tanda atau
melingkarinya di dalam
tulisan suci Anda.
Tulislah dalam kolom
Jika hal-hal yang
Tuhan katakan dapat
dilakukan Israel.

○

Kamu masih akan makan
hasil lama dari panen
yang lampau, dan hasil
lama itu akan kamu
keluarkan untuk
menyimpan yang baru
(ayat 10)Kamu masih akan
makan dari simpanan hasil
panen tahun lalu ketika hasil
panen yang baru datang, dan
kamu harus mengeluarkan
hasil panen yang lampau
agar ada tempat untuk
menyimpan hasil panen
yang baru

Maka

2. Carilah kata maka yang
letaknya kira-kira dekat
dengan kata jika. Tandai
atau lingkarilah di
dalam tulisan suci
Anda. Buatlah daftar di
dalam kolom Maka
apa yang dikatakan
Tuhan akan terjadi jika
Israel membuat pilihanpilihan tertentu.
Teruskan mencarinya di
seluruh pasal tersebut
dan carilah lebih
banyak lagi hubungan
antara jika-maka.

Imamat 26
Musim mengirik (ayat 5)
Memanen panenan

Mengenali Pilihan dan Akibat-akibat

Kitab Bilangan
Kitab Bilangan diberi nama setelah kitab tersebut
diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani karena kitab tersebut
berisi laporan dua peristiwa ketika orang Israel dicatat,
atau dihitung oleh Musa (lihat Bilangan 14; 26). Sejumlah
orang Ibrani menyebutnya Vayedabber (kata pertama yang
terdapat dalam kitab tersebut dalam bahasa Ibrani), yang
artinya Dan Dia berbicara. Nama ini tampaknya cocok
karena Bilangan berisi lebih dari 150 laporan mengenai Allah
berbicara kepada Musa. Kitab ini lebih lazim disebut sebagai
Bemidbar dalam bahasa Ibrani, yang artinya Di Padang
Gurun, yang merupakan uraian yang diberikan hampir di
seluruh kitab. Meskipun judul Bilangan kedengaran agak
sederhana, kitab tersebut sesungguhnya berisi beberapa
kisah yang sangat penting dan menggugah hati mengenai
pengembaraan Israel selama empat puluh tahun di Gurun
Sinai.

Mengembara di Padang Gurun
Damsyik
Laut Tengah

KANA
AN

Danau Kineret (Galilea)
BASAN
AMON
Yeriko
Gunung Nebo
Yerusalem
Laut Asin (Laut Mati)
Hebron

GOSYEN
Ramses

Sukot

SEMENANJUNG
SINAI

Sungai

Teluk Suez

Nil

MESIR

Padang
Gurun Zin

Padang
Padang
Gurun Paran
Gurun Sur
Padang
Gurun Etam
Padang
Gurun Dosa

Gunung Sinai

MOAB
EDOM

Ezion-geber
NEGERI MIDIAN
(Horeb)

Laut Teberau
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Persiapan Membaca Kitab Bilangan

penuh waktu kepada-Nya, dia meminta suku Lewi untuk
menggantinya. Untuk memperlihatkan bahwa mereka
mengakui orang Lewi menggantikan kedudukan mereka dalam
pelayanan, setiap anak sulung dalam dua belas suku lainnya
diharuskan membayar sejumlah uang setiap tahun untuk
mendukung pekerjaan orang Lewi di kemah suci. Pembayaran
ini disebut uang tebusan (lihat Bilangan 3:4451).

Bilangan berisi beberapa kisah mengenai gerutuan, keluhan,
dan pemberontakan bahkan oleh rekan-rekan terdekat serta
anggota keluarga Musa. Tuhan memberi orang Israel
kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian kira-kira satu
tahun setelah mereka meninggalkan Mesir, tetapi mereka
merasa takut, menggerutu, dan memberontak, sehingga
mereka kehilangan kesempatan tersebut. Sewaktu Anda
membaca, Anda hendaknya mempertimbangkan bahwa kita,
seperti orang Israel, memiliki seorang nabi di zaman
sekarang. Bagaimana kita menerima nasihatnya? Apakah
akibat-akibat dari mengikuti atau tidak mengikuti nasihat
nabi?

Utara

Naftali

Kitab Bilangan dapat dibagi menjadi tiga bagian: (1)
meninggalkan Sinai (lihat pasal 110), (2) mengadakan
perjalanan di padang gurun (lihat pasal 1121), dan (3)
persiapan masuk ke negeri perjanjian (lihat pasal 2236).

Lewi
Para Putra Merari

Manasye
Barat
Efraim

Bilangan 14

Asyer

Dan

Lewi
Para Putra
Gerson

Kemah Suci dan
Pelataran Jemaat

Musa
Harun

Timur
Yehuda

Lewi
Para Putra Kehat

Benyamin

Isakhar
Simeon

Sensus

Zebulun

Ruben

Gad

Selatan
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Bilangan 14 menceritakan bagaimana Israel dikelompokkan
berdasarkan suku atau keluarga. Suku Yusuf menerima
warisan dua kali lipat karena hak kesulungan mereka. Warisan
dua kali lipat ini dibagi antara dua putra Yusuf, Efraim dan
Manasye. Oleh karena itu, kedua putra ini diberi status
sebagai suku yang terpisah dalam Israel (lihat Kejadian 48:5),
sehingga ada tiga belas suku di Israel. Suku Lewi memiliki
pemanggilan khusus untuk memegang imamat dan
melaksanakan tata cara-tata cara berdasarkan Hukum Musa.
Karena pemanggilan ini, mereka hidup di antara semua suku
lainnya dan tidak dikelompokkan dengan cara yang sama.
Israel umumnya dianggap memiliki dua belas sukuditambah
orang Lewi. Bilangan 12 menceritakan bahwa kedua belas
suku tersebut dihitung dan disusun menjadi kelompokkelompok untuk berperang dan berkemah. Bilangan 34
melaporkan bagaimana orang Lewi dihitung dan diberi
tanggung jawab.

A

Itu Bisa Saja Terjadi pada Anda

Bacalah Bilangan 3:1213; 4:4041 dan penjelasan
Bilangan 14 di atas untuk mempelajari apa yang Tuhan
katakan mengenai anak sulung di seluruh Israel.
Kemudian bacalah 2 Nefi 9:69, dan jelaskan bagaimana
kita dapat dibandingkan dengan anak sulung di Israel.
Dengan perkataan lain, tanpa Kurban Tebusan Kristus,
apa yang akan terjadi dengan kita? (lihat juga 1 Korintus
6:1920; 1 Petrus 1:1819).

B

Apa yang Seharusnya Anda Lakukan?

Mengingat apa yang telah Anda pelajari dalam kegiatan
A, Bagaimana mengetahui siapa yang memiliki kita ini
mempengaruhi prioritas kita? Apa yang Tuhan minta
agar kita lakukan yang dapat dibandingkan dengan
uang tebusan?

Bilangan 34 juga menjelaskan bahwa semua anak sulung di
antara orang Israel adalah milik Tuhan karena mereka
diselamatkan hanya berkat belas kasihan Tuhan ketika mereka
membubuhkan darah di tiang-tiang pintu mereka ketika tulah
kesepuluh menimpa Mesir (lihat Keluaran 1213). Akan
tetapi, Tuhan menjelaskan bahwa sebagai penggantinya anak
sulung dari setiap keluarga diminta melakukan pelayanan
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Dan sekarang, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui
kuasa dan wewenang imamat yang diberikan kepada saya
dan melalui pemanggilan yang sekarang saya miliki, saya
memohon kepada Allah untuk meneguhkan berkat-berkat
saya kepada Anda. Saya memberkati Anda di dalam usaha
Anda untuk menjalani hidup lebih seperti Kristus. Saya
memberkati Anda dengan keinginan yang lebih besar untuk
layak menerima rekomendasi bait suci dan menghadiri bait
suci sesering mungkin. Saya memberkati Anda untuk
menerima kedamaian dari Bapa Surgawi Anda di rumah
Anda dan memperoleh bimbingan dalam mengajar keluarga
Anda untuk mengikuti Tuhan (Howard W. Hunter, dalam
Conference Report, Oktober 1994, 119; atau Ensign, November
1994, 88).

Bilangan 58
Tambahan bagi Hukum Musa

Bilangan 56 berisi petunjuk-petunjuk tambahan yang Tuhan
berikan mengenai penyakit (lihat 5:14), pertobatan (lihat
5:510), apa yang seharusnya dilakukan seorang suami ketika
dia menduga istrinya telah bersikap tidak setia kepadanya
(lihat 5:1131), mereka yang membuat nazar khusus untuk
melayani Tuhan (nazar orang Nazir; lihat 6:121), dan berkat
yang seharusnya diucapkan para imam kepada orang-orang
(lihat 6:2227). Dalam Bilangan 78 kita membaca mengenai
persembahan-persembahan yang dilakukan pada pengudusan
kemah suci dan penetapan orang-orang Lewi untuk
melaksanakan pemanggilan imamat khusus mereka.

Kami meninggalkan sebuah berkat kepada Anda, yaitu
berkat kerasulan. Kami memberkati Anda agar Tuhan
menolong Anda, agar ada kebahagiaan dan kedamaian
dalam rumah dan kehidupan Anda, agar suasana kasih dan
hormat serta saling menghargai dapat dirasakan di antara
para suami dan istri, anak-anak dan orang tua. Semoga Anda
memandang kepada Allah dan hidup (Alma 37:47) dengan
bahagia, aman, damai, dan beriman (Gordon B. Hinckley,
dalam Conference Report, April 1995, 118; atau Ensign, Mei
1995, 88).

Buku penuntun belajar ini memberikan perhatian khusus
pada Bilangan 6, yang menguraikan hukum-hukum orang
Nazir. Dalam bahasa Ibrani, nazir berarti orang yang
menguduskan atau mengabdikan dirinya kepada Tuhan.
Sehingga, ketika orang membuat komitmen dengan cara yang
khusus kepada Tuhan, atau jika orang tua mereka membuat
komitmen bagi anak mereka untuk mengabdi kepada Tuhan,
maka mereka disebut orang Nazir.

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan dua dari kegiatan berikut (AD) sewaktu Anda
mempelajari Bilangan 6.

Memahami Tulisan Suci

A

Tulislah sebuah iklan khayalan untuk mendapatkan orang
untuk menjadi orang Nazir. Iklan Anda hendaknya
mencakup sekurang-kurangnya tiga hal yang diharapkan
Tuhan dari seorang Nazir (perhatikan secara khusus
Bilangan 6:37).

Nazar (ayat 2, 5)Janji

○

○

○

○

○

Bilangan 6
Mengkhususkan,
kenaziran (ayat 28)
Mengabdi kepada Allah,
dijauhkan dari dunia

Menulis Sebuah Iklan

B

Bilangan 6:2227Berkat bagi Israel dari Para
Pemimpinnya
Orang yang diurapi Tuhan masih sering menganugerahkan
berkat-berkat kepada seluruh jemaat atau Gereja secara
keseluruhan. Misalnya, pertimbangkanlah berkat-berkat
berikut ini yang diberikan oleh tiga Presiden Gereja yang
berbeda pada konferensi-konferensi umum:

Siapakah di Antara Orang Nazir yang
Terkenal?

Bacalah tulisan suci berikut dan sebutkan tiga nama orang
Nazir: Hakim-hakim 13:5, 24; 1 Samuel 1:11, 1920, 28;
Lukas 1:1315.

C

Menerapkannya di Zaman Sekarang

Apakah yang diminta agar kita lakukan di zaman
sekarang dalam mengabdikan diri kita kepada Allah yang
menjadikan kita berbeda dengan banyak orang lainnya di
dunia?

Sekarang, dengan wewenang imamat kudus yang
diberikan kepada saya, saya memohon kepada Allah untuk
meneguhkan berkat saya kepada Orang Suci Zaman Akhir
dan kepada orang-orang baik di mana saja mereka berada.
Saya memberkati Anda dengan kemampuan yang lebih
besar untuk membedakan Kristus dengan anti-Kristus. Saya
memberkati Anda dengan kuasa yang lebih besar untuk
melakukan kebaikan dan menahan kejahatan. Saya
memberkati Anda dengan pengertian yang lebih dalam
terhadap Kitab Mormon (Ezra Taft Benson, dalam
Conference Report, April 1986, 100; atau Ensign, Mei 1986, 78).

D

Memikirkan Mengenai Berkat dari Para
Pemimpin Anda

Pilihlah salah satu dari berkat-berkat di bagian
Memahami Tulisan Suci di atas yang ingin Anda terima,
dan jelaskan mengapa. Apa yang harus Anda lakukan
untuk menerima berkat tersebut?
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(Anda mungkin ingin menyimak kembali pelajaran Anda
di Keluaran 12):

Bilangan 9

1. Hari keempat belas bulan pertama
2. Roti yang tidak beragi dan sayur pahit

Paskah Pertama di
Padang Gurun

3. Tidak ada tulang yang patah

B

Bagaimanakah Tuhan Menuntun Mereka?

1. Uraikan apa yang dikatakan Bilangan 9:1523
mengenai bagaimana Tuhan menuntun orang Israel.
Bilangan 9 Menandai dimulainya tahun kedua perjalanan
orang Israel dari Mesir ke negeri perjanjian. Pasal 9
menceritakan apa yang seharusnya dilakukan orang Israel agar
tetap memiliki komitmen kepada Tuhan dan bagaimana mereka
dapat mengetahui Dia berada di pihak mereka. Bagaimanakah
kita sekarang memperlihatkan bahwa kita memiliki komitmen
kepada-Nya, dan bagaimanakah cara Dia memberitahu kita
bahwa Dia berada di pihak kita?

2. Menurut Anda apa yang dipelajari orang Israel dengan
dituntun ke padang gurun dengan cara ini?
3. Bagaimanakah Tuhan menuntun umat-Nya di zaman
sekarang?

Bilangan 10

Memahami Tulisan Suci

Meninggalkan

Bilangan 9
Bilangan 9:614Siapakah yang Seharusnya Berperan
Serta Dalam Paskah?
Menarik untuk disimak bahwa dalam Bilangan 9 sejumlah
orang yang telah menyentuh mayat, mungkin karena telah
menguburkan anggota keluarga yang meninggal, tidak
diizinkan untuk mengambil bagian dalam perayaan Paskah.
Menurut Hukum Musa, mereka dianggap najis. Akan
tetapi, Tuhan mengungkapkan kepada Musa, bahwa Paskah
sedemikian pentingnya sehingga bahkan mereka yang najis
karena telah menyentuh mayat harus mengambil bagian.
Selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa orang yang benarbenar tahir dan memenuhi syarat tetapi menolak
mempersembahkan persembahan Paskah dianggap telah
berbuat dosa berat.

Bilangan 10 menceritakan
mengenai keberangkatan
pertama perkemahan Israel
dari Gunung Sinai setelah
tinggal lama di sana. Setelah
orang Israel berangkat,
mereka bertemu dengan
saudara ipar Musa dan
mengundangnya untuk
bergabung bersama mereka
sama seperti kita selayaknya
mengundang orang lain
untuk bergabung dengan kita
kembali kepada Allah.
Bilangan 10 juga menjelaskan
bahwa kemah suci
melambangkan tempat di mana Tuhan tinggalmerupakan
pusat perhatian mereka sewaktu mereka mengadakan
perjalanan.

Sejak Juruselamat menetapkan sakramen untuk
menggantikan Paskah, kita dapat mempertimbangkan
beberapa penerapan pribadi. Misalnya, kita hendaknya
mengambil setiap kesempatan untuk mengambil bagian
dalam tata cara sakramen dengan layak. Memiliki
kesempatan dan kemudian menolak menghadiri pertemuan
sakramen adalah dosa. Mengambil bagian dalam sakramen
sedemikian pentingnya sehingga Tuhan ingin kita
mengambil bagian, bahkan meskipun kita mungkin memiliki
cacat pribadi di dalam kehidupan kita. Para pemimpin
imamat kita dapat menasihati kita mengenai kapan kita
seharusnya atau tidak seharusnya mengambil sakramen,
yang merupakan asas di balik apa yang terjadi dalam
pasal 9.

Bilangan 11
Orang Israel Menurutkan
Nafsu Makan Mereka

Mempelajari Tulisan Suci
A

Sinai

Selalu Mengingat

Paruh pertama Bilangan 9 menceritakan mengenai
peringatan pertama Paskah di Mesir. Pertimbangkanlah
kata-kata dan ungkapan kunci berikut dan uraikan
bagaimana masing-masing berhubungan dengan Paskah

Pertimbangkanlah bagaimana pertanyaan-pertanyaan berikut
berlaku bagi orang Israel sewaktu Anda membaca Bilangan
11: Bagaimana perasaan Anda sewaktu Anda berbuat baik
kepada orang lain dan ditanggapi dengan keluhan? Apa yang
akan terjadi jika Tuhan memberi segala sesuatu yang Anda
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minta tanpa mempertimbangkan apakah yang Anda minta itu
baik atau buruk bagi Anda?

E

Bacalah Galatia 5:1617 dan ceritakan bagaimana ayatayat ini mengungkapkan hal yang dianggap sebagai
gagasan utama dari Bilangan 11. Pikirkanlah mengenai
makna kata bernafsu rakus dan apa yang dilakukan Tuhan
kepada para tujuh puluh tua-tua sebagai tanggapan
terhadap situasi tersebut.

Memahami Tulisan Suci
Sepuluh homer (ayat 32)
Kira-kira tiga liter

Bilangan 12

○

○

○

○

○
○

Dua hasta (ayat 31)Kirakira tiga kaki (satu meter)

○

Bilangan 11
Damar bedolah (ayat 7)
Resin, bahan yang
mengandung lilin

Bilangan 11:29Musa Ingin Agar Semua Orang Menjadi
Nabi
Nabi Joseph Smith mengatakan, Allah tidak akan
mengungkapkan sesuatu apa pun kepada Joseph, juga tidak
akan mengungkapkan apa-apa kepada Dua Belas Rasul,
apalagi kepada orang Suci yang awam karena mereka tidak
dapat mengetahui segala sesuatu secepat Dia dapat
memahami mereka (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], 149).

Mendukung atau Menolak
Nabi?
Salah satu hal indah mengenai Gereja Tuhan adalah
tersedianya karunia Roh bagi semua orang yang berusaha
dengan layak untuk mencarinya. Kebenaran ini diperlihatkan
dalam Bilangan 11 ketika Roh Tuhan turun kepada tujuh
puluh kaum pria Israel dan mereka bernubuat. Pada saat orang
dapat mengalami karunia-karunia ini, terbukti bahwa masih
ada ketertiban dalam kerajaan Allah. Dia memanggil orang
untuk memimpin dan memberi mereka ilham khusus yang
diperlukan untuk mengatur Gereja. Dengan mengalami
karunia-karunia rohani seperti itu tidak berarti bahwa kita
tidak lagi tunduk pada pemimpin imamat yang telah dipilih
Allah untuk memimpin kita.

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan tiga dari kegiatan berikut (AE) sewaktu Anda
mempelajari Bilangan 11.

A

Ada Orang yang Mengeluh dan
Mengkritik di Zaman Sekarang

Umpamakan Anda merasakan seperti yang dirasakan
orang Israel dalam Bilangan 11:19. Tulislah surat
keluhan kepada Musa yang mencerminkan pendapat
Anda mengenai apa yang diucapkan rakyat pada waktu
itu.

B

Setelah menerima karunia-karunia atau pengetahuan rohani,
ada anggota yang mulai merasa dirinya lebih baik daripada
pemimpin mereka. Kesombongan ini sering menuntun pada
kritikan terhadap pemimpin dan tidak bersedia mengikuti
nasihatnya. Jika orang yang kritis tidak merendahkan hatinya
dan tidak bertobat dari perasaan mereka itu, mereka akan
segera mendapati dirinya dikucilkan dari Roh dan berada di
ambang kemurtadan. Bilangan 12 tidak saja mengajarkan asas
agar mendukung para pemimpin kita tetapi juga
memperlihatkan bahkan pada mereka yang tahu banyak dapat
saja terjatuh dalam godaan ini.

Menulis Jawaban

Gunakan apa yang dikatakan Musa dalam Bilangan
11:1015 dan apa yang telah Anda pelajari mengenai
perjalanan sejauh ini dan tulislah bagaimana Anda
menanggapi keluhan orang Israel seolah-olah Anda
adalah pemimpin mereka.

C

Memahami Tulisan Suci

Apa yang Terjadi Ketika Kita Mengeluh?

Simaklah Bilangan 11:14; Yudas 1:1416 dan ceritakan
apa yang akhirnya terjadi dengan orang-orang yang
mengeluh atau menggerutu terhadap Tuhan dan para
hamba-Nya. Perhatikan dalam Bilangan 11:20 apa yang
dikatakan Tuhan benar-benar dilakukan orang Israel
sewaktu mereka mengeluh terhadap Musa.

D

Apakah Pelajaran yang Dapat Dipetik?

Bilangan 12

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menemukan Kata-kata Penting

Apa yang Terjadi Sewaktu Kita Mengkritik
Nabi atau Pemimpin Gereja Lainnya?

1. Menurut Anda pelajaran apa yang dapat diambil dari
peristiwa yang terjadi dengan Miryam?

Temukan menurut Anda tiga kata atau ungkapan penting
yang menguraikan apa yang dilakukan oleh tujuh puluh
pria dan mengapa mereka dipanggil sebagai tanggapan
terhadap keputusasaan Musa.

2. Bagaimanakah hukuman terhadap Miryam
berhubungan dengan apa yang kita baca dalam Ajaran
dan Perjanjian 1:14?
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Bilangan 1314

Lakukan dua dari kegiatan berikut (AD) sewaktu Anda
mempelajari Bilangan 1314.

A

Mencari Negeri Perjanjian

Buatlah sebuah iklan dari sudut pandang Yosua atau
Kaleb untuk mendorong semangat orang Israel masuk ke
negeri perjanjian.

B

Hal paling sulit apa yang pernah Anda lakukan untuk
mematuhi perintah-perintah Tuhan atau menerima berkat
yang dijanjikan oleh-Nya? Mengapa Anda melakukannya?
Apa yang akan terjadi seandainya Anda tidak melakukannya?

2. Gunakanlah peristiwa-peristiwa dan ajaran-ajaran yang
telah Anda baca dalam Kejadian, Keluaran, Imamat,
atau bagian pertama Bilangan untuk meyakinkan orang
Israel agar maju terus dan masuk ke negeri yang
dijanjikan kepada mereka.

C

2. Bacalah Bilangan 14:2833 dan bandingkanlah apa
yang dikatakan orang Israel dengan apa yang
dikatakan Tuhan mengenai kurangnya iman mereka.

D

Bilangan 15
Memperoleh

○
○
○

○

Setandan (ayat 23)
Sebatang

○

Bilangan 14
○

Pengampunan

Setelah sebagian besar orang Israel memperlihatkan
kurangnya iman mereka (lihat Bilangan 1314) dan berdosa
terhadap Tuhan, tidaklah mengherankan bahwa Bilangan 14
berbicara mengenai persembahan korban yang diperlukan
untuk pengampunan dosa. Bilangan 15 secara khusus
berbicara mengenai berbuat dosa dengan sengaja, yang berarti
berbuat dosa meskipun mengetahui apa yang Anda lakukan
adalah salah (bandingkan Bilangan 14:44 dengan Bilangan
15:3031). Bilangan 15 ditutup dengan sebuah perintah yang
dapat menolong Israel selalu mengingat pentingnya mematuhi
perintah-perintah.

Bilangan 13

Berhantaran (ayat 29)
Mati

○

○

○

Kita Dapat Melakukannya Sendiri

Apa yang diputuskan orang Israel untuk dilakukan dan
mengapa mereka tidak berhasil?

Memahami Tulisan Suci

Mengoyakkan pakaiannya
(ayat 6)Merobek pakaian
mereka sebagai tanda
kesedihan yang mendalam

Membandingkan Peristiwa-peristiwa
dalam Cerita

1. Rangkumlah tanggapan orang Israel terhadap laporan
para pengintai (yang terdapat dalam Bilangan 14:14).

Sewaktu Anda membaca
Bilangan 1314, ajukan
kepada diri Anda sendiri
pertanyaan berikut ini:
Sewaktu dihadapkan pada
tugas dari Tuhan yang
tampaknya sangat sulit
untuk dilakukan, apakah
saya bereaksi dengan
perasaan takut atau
dengan iman? Jika
sebagian besar orang di
sekitar Anda memilih
takut daripada beriman,
dampak apa yang mungkin dapat menimpa Anda? (lihat A&P
30:12). Cara Anda menanggapinya menunjukkan seberapa
banyak Anda menaruh kepercayaan kepada Tuhanseberapa
banyak Anda percaya bahwa jika Dia memberi suatu perintah
atau janji, Dia juga telah menyiapkan cara bagi Anda untuk
melaksanakannya (lihat 1 Nefi 3:7).

Menggandar (ayat 23)
Membawa

Meyakinkan Orang Israel

1. Berikanlah alasan mengapa sebagian besar orang Israel
tidak ingin masuk ke negeri perjanjian.

Ketika Tuhan membebaskan orang Israel keluar dari Mesir,
Dia mengatakan bahwa Dia akan menuntun mereka ke tanah
Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak
dan Yakub dan keturunan mereka untuk selama-lamanya.
Setelah banyak mukjizat dan lebih dari satu tahun perjalanan
yang sulit di padang gurun, orang Israel akhirnya tiba di
perbatasan tanah perjanjian ini. Bilangan 1314 menceritakan
kisah mengenai dua belas pria, satu dari masing-masing suku,
yang diutus untuk mencari tahu bagaimana keadaan tanah
tersebut dan orang macam apa yang tinggal di sana. Kita juga
membaca mengenai laporan mereka kepada orang-orang dan
apa yang mereka putuskan untuk dilakukan atas apa yang
mereka dengar.

Hosea (ayat 8, 16)Yosua

Membuat Iklan
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Bilangan 16

Bilangan 1719

Memberontak Terhadap Nabi

Akibat dari Kejadian
yang Tragis

Kadang-kadang orang berpikir bahwa mereka tidak perlu
mengikuti ajaran-ajaran para nabi karena mereka
menganggap nabi adalah manusia biasa sama seperti yang
lainnya dan mereka hanya memberikan pendapat mereka
sendiri. Penatua Harold B. Lee, yang waktu itu menjadi
anggota Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, Saya ingin
memberikan kesaksian saya bahwa pengalaman yang saya
miliki telah mengajar saya bahwa mereka yang mengkritik
para pemimpin Gereja ini menunjukkan tanda memiliki
penyakit rohani yang, jika tidak dihentikan, pada akhirnya
akan menyebabkan kematian rohani (dalam Conference
Report, Oktober 1947, 67). Beberapa tahun kemudian, sebagai
Presiden Kuorum Dua Belas Rasul dan sebagai anggota
Presidensi Utama, Presiden Lee mengatakan, Keselamatan
Anda dan saya bergantung kepada apakah kita mengikuti atau
tidak orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk memimpin
Gereja-Nya (dalam Conference Report, Oktober 1970, 153).

Anda akan dapat memahami Bilangan 1719 dengan lebih
jelas lagi ketika Anda membaca dengan memikirkan mengenai
apa yang terjadi dalam Bilangan 16. Masalah sesungguhnya
dalam pasal 16 adalah bahwa sekelompok pria merasa bahwa
mereka seharusnya dapat melaksanakan beberapa tata cara
imamat tertentu yang ditugaskan hanya kepada para imam,
pada waktu itu adalah Harun dan putra-putranya.
Pemberontakan ini mengakibatkan kematian para pemberontak.
Banyak orang yang mengikuti pemberontak juga mati.
Perhatikan bahwa hukuman mati yang diberikan karena
pelanggaran dosa berat adalah cara Tuhan mengajar Israel di
zaman dahulu, dan kita, karena pelanggaran terhadap dosa
berat atau yang terus dilakukan dapat mengakibatkan
kematian rohani mengingat pertobatan sepenuhnya sudah sulit
dilakukan.
Bilangan 17 menceritakan bagaimana Tuhan melakukan
mukjizat kepada mereka yang selamat agar mereka dapat
mengetahui bahwa Allah telah memilih Harun dan
memberikan wewenang kepadanya untuk melaksanakan tata
cara-tata cara imamat di zaman mereka.

Mereka yang telah dipilih Tuhan untuk memimpin kita diberi
kunci-kunci kudus untuk menerima wahyu untuk mengatur
Gereja dan mengarahkan kita dalam kebenaran. Bagaimana
kita menanggapi pemimpin kita mencerminkan perasaan dan
iman kita kepada Bapa Surgawi. Bacalah apa yang Tuhan
katakan kepada Israel di zaman akhir dalam Ajaran dan
Perjanjian 1:14; 121:1617; 124:4546. Simaklah bagaimana
Bilangan 16 melukiskan secara dramatis kebenaran mengenai
pernyataan-pernyataan ini.

Bilangan 18 menguraikan tugas-tugas tambahan yang
diberikan hanya kepada Harun dan putra-putranya, yang telah
ditahbiskan kepada jabatan imam. Bilangan 18 juga
menguraikan tugas-tugas yang diberikan kepada orang-orang
Lewi lainnya, yang memperlihatkan perbedaan antara jabatan
imam dan semua tugas imamat Lewi lainnya.
Terakhir, Bilangan 19 menjelaskan peraturan-peraturan dan
perintah-perintah mengenai apa yang harus dilakukan dengan
mayat, yang tentu saja menjadi masalah setelah peristiwa
yang terjadi dalam Bilangan 16.
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○
○

Bilangan 20

○

Perbaraan-perbaraan (ayat
6, 1718, 3739)Wadah
untuk membakar ukupan

○

Bilangan 16

Mempelajari Tulisan Suci
A

Tiga Puluh Delapan Tahun
dalam Keadaan Frustrasi

Menceritakan Kisah Dengan Kata-kata
Anda Sendiri

1. Tulislah cerita mengenai Bilangan 16 dengan
menggunakan kata-kata Anda sendiri.
2. Jelaskan bagaimana cerita ini merupakan contoh dari
pernyataan Presiden Harold B. Lee dalam pendahuluan
pasal ini.

Bilangan 20 melaporkan peristiwa yang terjadi kira-kira tiga
puluh delapan tahun setelah pemberontakan dalam Bilangan
16. Kita tidak tahu apa yang terjadi selama tahun-tahun itu
atau mengapa kita tidak memiliki catatan selama periode
tersebut. Mungkin tidak ada yang dicatat karena tidak ada
perubahan yang berarti selama tahun-tahun tersebut.
Misalnya, Bilangan 20 dimulai dengan sebuah kisah mengenai
orang Israel yang menggerutu terhadap Musa dan Harun,
yang merupakan bagian akhir dari cerita tiga puluh delapan
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tahun yang silam. Namun, kali ini kisahnya sedikit berbeda,
dimana Musa dan Harun menjadi sedemikian frustrasi
sehingga mereka menggunakan pertimbangan yang buruk
dalam memberikan tanggapan kepada orang-orang. Karena
mereka menggunakan pertimbangan yang buruk, Tuhan
mendera mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka
tidak akan diberi hak istimewa untuk memimpin orang Israel
ke negeri perjanjian.

mati secara jasmani dan rohani serta ditolak masuk ke negeri
perjanjian. Peristiwa ini tampaknya telah memilah-milah
antara mereka yang imannya paling lemah dengan mereka
yang imannya kuat, karena bagian lain Bilangan 21
menceritakan bagaimana orang Israel menaklukkan orangorang yang menentang mereka dan berhasil bergerak maju ke
negeri perjanjian. Ketika orang Israel imannya lebih kuat,
mereka menjadi lebih berhasil.

Dengan membaca Ulangan 1:37; 3:2528 kita belajar bahwa
Musa didera karena ketidakpatuhannya. Dengan menghukum
Musa, Tuhan mengajar orang Israel dengan kuat bahwa
kepatuhan diperlukan untuk masuk ke negeri perjanjian
bahkan (mungkin khususnya) jika kebetulan orang tersebut
adalah nabi. Jika Musa melanggar perintah-perintah Tuhan
dan tidak dihukum, umat yang keras kepala ini mungkin dapat
berdalih terhadap dosa-dosa mereka sendiri yang lebih besar
dengan mengatakan bahwa mereka melihat Musa melanggar
perintah-perintah Tuhan dan tidak dihukum. Terbukti bahwa
Tuhan tidak memberikan hukuman yang berat kepada Musa,
kita membaca dalam tulisan suci lainnya bahwa dia diubah
naik ke surga tanpa mengalami kematian dan bahwa dia
menampakkan dirinya di bumi pada peristiwa-peristiwa sangat
penting untuk menganugerahkan kunci-kunci imamat kepada
generasi-generasi masa depan (lihat Lukas 9:2836; Alma
45:19; A&P 110:11).
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Bilangan 20 juga berisi laporan mengenai Israel yang
berusaha dengan damai melewati tanah Edom dan mendapat
perlawanan. Tanah Edom adalah tanah keturunan Esau
(saudara lelaki Yakub). Anda mungkin ingin menyimak peta
ke-1 di bagian belakang Alkitab untuk menelusuri jalan-jalan
yang dilalui orang Israel.

Bilangan 21

Mempelajari Tulisan Suci

Permulaan Bilangan 20 menceritakan mengenai kematian
saudara perempuan Musa, Miryam; akhir pasal menceritakan
mengenai kematian saudara lelaki Musa, Harun, dan putra
Harun Eleazar menjadi imam tinggi.

A

Menceritakan Dengan Kata-kata Sendiri

Umpamakan Anda seorang guru Pratama. Ceritakanlah
kisah dalam Bilangan 21:49 dengan menggunakan katakata Anda sendiri agar anak-anak dapat mengerti.
Buatlah satu atau dua gambar untuk diperlihatkan
kepada anak-anak sewaktu Anda bercerita.

Bilangan 21

B

Mendapatkan Penafsiran Penting dari
Tulisan Suci Lainnya

Buatlah sebuah tabel seperti contoh di bawah dan isilah
dengan wawasan yang berhubungan dengan peristiwa
dalam Bilangan 21.

Ular Tembaga

Rujukan Tulisan
Suci

Seperti Miryam dan Harun dalam Bilangan 20, kemungkinan
banyak orang Israel mati pada masa tiga puluh delapan tahun
bermukim di padang gurun. Namun, Tuhan mengatakan,
bahwa semua orang yang berusia di atas dua puluh tahun
pada permulaan Keluaran (kecuali Yosua dan Kaleb, yang
memberikan laporan positif mengenai negeri perjanjian) akan
mati sebelum Israel masuk ke negeri perjanjian. Bilangan 21
mencatat sebuah peristiwa dimana lebih banyak lagi orang
meninggal. Kisah ini khususnya penting karena melibatkan
lambang Kristusular tembaga. Karena seluruh generasi
orang Israel tidak mau memandang pada ular tersebut, mereka

Yohanes 3:1416
1 Nefi 17:4041
Alma 33:18-22
Helaman 8:1315
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Siapa yang
Berbicara

Apa yang Dia
Katakan?

Mempelajari Tulisan Suci

Bilangan 2224

Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Bilangan 2224.

Kisah Mengenai Bileam

A

Apakah Integritas Anda untuk Diobral?

Sama seperti Balak ingin agar Bileam melakukan sesuatu
yang dia tahu benar tetapi dia langgar demi uang (lihat
Bilangan 22), bagaimana Anda melihat orang-orang di
zaman sekarang melakukan sesuatu yang mereka tahu
benar tetapi mereka langgar demi uang atau kesempatan
untuk diberi upah ... sangat banyak? (ayat 17).

Berapa banyak uang yang
harus dibayar seseorang
kepada Anda untuk
melakukan sesuatu yang
Anda tahu tidak benar?
Bilangan 2224 menceritakan
kisah mengenai seorang pria
yang harus membuat
keputusan seperti itu.
Namanya Bileam. Dia adalah
seorang juru tenung (orang
yang berprofesi meramalkan
masa depan) yang percaya
atau setidak-tidaknya tahu
mengenai Allah Israel sampai
pada tingkat bahwa dia dapat
dipengaruhi oleh Roh. Raja Moab mencoba menyewa Bileam
untuk mengutuk Israel agar orang Moab bisa mengalahkan
mereka dalam pertempuran. Sewaktu Anda membaca,
pikirkanlah mengenai apa yang akan Anda lakukan
seandainya Anda Bileam dan pelajaran apa yang dapat Anda
petik dari pengalaman tersebut.

atau
Tulislah mengenai seseorang yang Anda kenal, yang
mengorbankan uang dan kehormatan untuk melakukan
sesuatu yang dia tahu adalah benar.

B

Memberikan Rujukan Perilaku

Umpamakan Anda adalah Balak, dan seorang raja di
suatu kerajaan menulis surat kepada Anda karena dia
ingin mempekerjakan Bileam untuk mengutuk musuhmusuh raja tersebut. Tulislah bagaimana tanggapan Anda
dan beritahu apa yang terjadi setelah tiga kali dia
meminta Bileam untuk mengutuk Israel (pertama:
Bilangan 23:113; kedua: Bilangan 23:1430; ketiga:
Bilangan 24:113).

C

Menafsirkan Nubuat

Dalam Bilangan 24:17 menurut Anda siapakah Bintang
terbit dari Yakub dan Tongkat kerajaan timbul dari
Israel? (lihat juga ayat 1416, 1829). Menurut Anda
mengapa demikian?
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Bilangan 22

Bilangan 2526

Bilangan 23
Bilangan 24

Mengutuk Israel

Bilangan 22:2035Mengapa Allah Murka kepada Bileam
Karena Melakukan Apa yang Telah Diperintahkan Agar
Dia Lakukan?
Tuhan mengatakan kepada Bileam bahwa jika pemukapemuka Moab memintanya untuk menemani mereka lagi
dia boleh pergi hanya untuk melakukan apa yang Tuhan
firmankan kepadanya (lihat Bilangan 22:20). Ayat 21 mencatat
bahwa Bileam bangun keesokan harinya untuk bersiap-siap
pergi. Ada yang menyatakan bahwa hati Bileam tampaknya
tertuju pada imbalan uang yang ditawarkan atas jasajasanya (lihat 2 Petrus 2:15); dia berangkat tanpa bermaksud
mengikuti perintah Tuhan. Sebagai akibatnya, dia
mengalami sesuatu pada keledainya dan seorang malaikat
menghunuskan pedang untuk memperlihatkan bahwa dia
seharusnya mendengarkan perintah Tuhan. Pada akhir
pengalamannya ini, Tuhan mengingatkan Bileam sekali lagi
bahwa dia harus pergi bersama pemuka-pemuka tersebut,
tetapi dia hanya boleh mengucapkan kata-kata yang akan
diberikan Tuhan kepadanya (lihat Bilangan 22:35).

Meskipun Bileam tidak mengutuk Israel dalam Bilangan 22
24, keinginannya untuk memperoleh kekayaan yang
ditawarkan orang Moab terlalu sulit untuk ditolak. Bilangan
31:78, 1516; Wahyu 2:14 memberikan petunjuk kepada kita
bahwa Bileam mengajar orang Moab bahwa mereka tidak dapat
mengalahkan Israel selama Israel hidup benar, sehingga Bileam
mengatakan kepada orang Moab untuk menggoda Israel agar
mereka melakukan perbuatan tidak bermoral dan menyembah
berhala sehingga mereka tidak memperoleh bantuan dari
Tuhan. Oleh karena itu, Bilangan 25 menceritakan mengenai
tulah terakhir yang menewaskan banyak orang Israel sebelum
perkemahan Israel memasuki negeri perjanjian. Tulah ini
menimpa mereka karena perbuatan amoral yang mereka
lakukan bersama wanita-wanita Moab.
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Setelah tulah tersebut berakhir, hampir semua orang dewasa
yang meninggalkan Mesir mati. Bilangan 26 adalah
penghitungan atau sensus lainnya terhadap generasi
berikutnya orang Israel tiga puluh sembilan tahun setelah
leluhur mereka menolak kesempatan masuk ke negeri
perjanjian dan dikutuk untuk berkelana dan mati di padang
gurun.

Bilangan 31
Bileam Meninggal

Bilangan 27

Bilangan 31 mencatat bagaimana Tuhan mengirim bala
tentara Israel melawan orang Midian yang berusaha
menghancurkan orang Israel melalui perbuatan tidak bermoral
dan penyembahan berhala. Di antara yang terbunuh adalah
juru tenung Bileam yang berubah melawan Tuhan dan umatNya. Untuk memperlihatkan rasa syukur atas kemenangan
mereka, tentara Israel mempersembahkan kepada Tuhan
banyak hal yang mereka rampas dan tangkap.

Memilih Pemimpin Baru
bagi Israel
Sudah tentu, Musa tidak dapat berada bersama orang Israel
untuk selama-lamanya. Pertimbangkanlah pertanyaanpertanyaan berikut sewaktu Anda membaca Bilangan 27:12
23: Jenis pemimpin seperti apa yang dibutuhkan orang Israel
ketika Musa meninggal? Bagaimanakah para pemimpin dipilih
di Gereja zaman sekarang? Mengapa cara mereka dipilih
adalah penting?

Bilangan 32
Tanah bagi Ruben dan Gad
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DAN

Dan (Laisya)

ULO

N

BAS

AN

Tirus

ASYER
N A F TA L
I

○

Sementara orang Israel
berada di bagian timur
Laut Tengah
Sungai Yordan
menunggu untuk
Hazor
E
SY
Ako
Danau
NA
menyeberang ke
Kineret MA
Asytarot
(Galilea)
Gn.
Kanaan, suku Ruben
Tabor
Gunung
Karmel
dan Gad bertanya
Dor
ISAKHAR
Megido
Ramot-Gilead
kepada Musa apakah
Jizreel
Bet-Sean
MANASYE
mereka bisa mewarisi
Yabesy-Gilead
Gunung Ebal
Sukot
tanah di bagian timur
Sungai Yabok
Gunung Gerizim
karena mereka
GAD
Dia
Yafo
berpendapat bahwa
EFRAIM
DAN
Raba
tanah tersebut cocok
BENYAMIN
Yerikho
Asdod
Gn. Nebo
untuk beternak. Musa
Libna
Yerusalem
Askelon
RUBEN
Laut
mengatakan kepada
Gat
Asin
Hebron
Lakhis
(Laut
mereka bahwa sukuGaza
En-Gedi Mati)
suku lain akan marah
Barsyeba
jika mereka tidak
Horma
MOAB
menolong menaklukkan
Utara
SIMEON
Sungai Ze
red
negeri di sebelah barat
Yordan (Kanaan);
EDOM
sebagian besar orang
Israel merasa bahwa bahkan dengan kedua belas suku cukup
sulit bagi mereka untuk menaklukkan penduduk Kanaan. Ruben
dan Gad setuju untuk mengirim orang-orang mereka untuk
menolong melakukan penaklukkan sampai setiap suku
memperoleh warisan. Akan tetapi, mereka akan meninggalkan
kaum perempuan, anak-anak dan ternak di pantai sebelah timur.
Musa setuju dengan pengaturan ini dan juga memberikan tanah
warisan di bagian timur Yordan kepada setengah dari suku
Manasye.

Perbantahan (ayat 14)
Pemberontakan

○

Dikumpulkan kepada
kaum leluhurmu (ayat 13)
Mati

○

Bilangan 27

A

ZEB
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Kami Percaya

YEH

UD

A

AMON

Asas-asas apakah dalam Pasal-pasal Kepercayaan kelima
yang digunakan untuk memilih Yosua sebagai pemimpin
Israel?

i Arno

STIN

FILI

Sunga

Bilangan 2830

n

Perintah-perintah Lama
Masih Berlaku
Bilangan 2830 menceritakan bagaimana Musa mengingatkan
sebuah generasi baru orang Israel bahwa mereka memiliki
kewajiban yang sama untuk mematuhi pengurbanan, hari-hari
perayaan, hukum-hukum dan perintah-perintah yang
diberikan Tuhan pada permulaan perjalanan leluhur mereka
empat puluh tahun sebelumnya.
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untuk mengusir atau menghancurkan penduduk Kanaan
secara tuntas agar orang Kanaan tidak akan menjadi tulah
rohani bagi mereka.

Bilangan 3336

Bilangan 34 menceritakan bagaimana Tuhan menggambarkan
denah peta perbatasan negeri yang harus ditaklukkan orang
Israel dan menyebut nama orang-orang yang akan
bertanggung jawab dalam pembagian tanah di antara dua
belas suku dan keluarga suku-suku tersebut.

Petunjuk-petunjuk Tentang
Negeri Perjanjian

Bilangan 35 berisi perintah Tuhan agar diciptakan kota-kota
khusus di seluruh Kanaan bagi orang Lewi. Hal ini untuk
memungkinkan agar orang Lewi berada di antara seluruh suku
dan melaksanakan tata cara-tata cara bagi mereka. Tuhan juga
menyebutkan beberapa nama kota ini sebagai kota
perlindungan bagi mereka yang telah membunuh orang lain.
Dengan adanya tempat-tempat seperti ini maka akan
mencegah seseorang untuk membalas dendam terhadap orangorang ini sebelum keadilan yang semestinya dapat ditegakkan.

Bilangan 3336 berisi petunjuk-petunjuk tambahan yang
diberikan Tuhan kepada orang Israel sewaktu mereka
berkemah di dekat perbatasan negeri yang telah dijanjikan
kepada mereka.
Bilangan 33 mencatat bahwa Tuhan meminta Musa mencatat
40 kali perjalanan secara terpisah yang dilakukan orang Israel
untuk pergi ke Kanaan, mungkin untuk mengingatkan orang
Israel betapa beruntungnya mereka dalam perjalanan itu. Kita
tidak dapat mengenali secara geografis sebagian besar lokasi
dalam daftar. Tuhan kemudian memerintah orang Israel

Bilangan 36 berisi nasihat Tuhan mengenai pernikahan
dengan sesama suku agar tanah warisan dapat tetap
dipertahankan di antara sesama suku tersebut.

Kitab Ulangan
Pada waktu Musa menulis Ulangan, anak-anak dari mereka
yang telah meninggal dipersiapkan untuk masuk ke negeri
yang telah dijanjikan kepada mereka. Nabi Musa tahu bahwa
dia tidak akan masuk bersama mereka, tetapi dia diberi
kesempatan untuk memberi petunjuk dan nasihat kepada
generasi orang Israel ini sebelum dia pergi. Musa
menyampaikan ceramah yang dicatat dalam Ulangan
mengenai tanah dataran Moab, yang terletak di sebelah
timur Sungai Yordan dan negeri perjanjian. Setelah mengajar
orang-orang untuk terakhir kalinya, Musa diubah rupa, atau
dibawa ke surga tanpa merasakan kematian (lihat Alma
45:19).

Mempersiapkan Diri Mempelajari Ulangan
Empat pasal pertama dari Kitab Ulangan adalah
mengingat sejarah orang Israel. Sebanyak lebih dari dua
puluh kali dalam Ulangan, Musa mengatakan kepada orangorang untuk mengingat atau tidak melupakan beberapa
ajaran penting tertentu untuk menolong mereka agar tetap
setia. Simaklah beberapa hal berikut mengenai Ulangan:
 Sepuluh Perintah Allah diulang kembali dalam Ulangan
5.
 Ulangan dikutip sebanyak lebih dari seratus kali dalam
Perjanjian Baru. Dua peristiwa terkenal dikutip ketika
Yesus menggunakan tiga ayat dari Ulangan untuk
menyingkirkan godaan Setan (lihat Ulangan 6:13, 16;
8:3; Matius 4:111) dan ketika Yesus mengutip sebuah
ayat dari Ulangan sebagai tanggapan terhadap
pertanyaan Hukum manakah yang terutama dalam
Hukum Taurat  (Matius 22:36; lihat juga ayat 35, 3738;
Ulangan 6:5).

Ulangan terhadap Hukum
Ulangan adalah kitab terakhir Musa. Peristiwa-peristiwa
dalam Ulangan terjadi kira-kira empat puluh tahun setelah
Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Karena
mereka menolak untuk beriman kepada Tuhan tiga puluh
sembilan tahun sebelumnya, semua orang Israelkecuali
Musa, Yosua dan Kalebyang berusia dewasa pada waktu
mereka meninggalkan Mesir mati di padang gurun (lihat
Bilangan 1314).
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mengambil sakramen dengan layak setiap minggu. Akan
tetapi, setelah segala sesuatunya diucapkan dan dilakukan,
hanya Anda yang tahu apakah Anda setia terhadap
perjanjian yang telah Anda buat dengan Allah (dalam
Conference Report, April 1993, 7; atau Ensign, Mei 1993, 8).

Ulangan 13
Ikhtisar Sejarah
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A

Menjadi Misionari

Teman Anda yang bukan anggota Gereja mengatakan
bahwa orang-orang Kristen seharusnya hanya
menggunakan Alkitab untuk dijadikan sebagai tulisan
suci. Untuk membuktikan kebenarannya dia mengutip
dari Kitab Wahyu 22:1819. Bacalah ayat-ayat ini dan
bandingkanlah dengan Ulangan 4:2. Tulislah surat
kepada teman Anda untuk menjelaskan mengenai
kemiripan kedua tulisan suci ini dan apa yang akan
terjadi jika Anda menggunakan Ulangan sama seperti
yang dia gunakan terhadap Wahyu 22. Juga jelaskan apa
arti sebenarnya tulisan suci ini.

Ulangan 13 mencatat bagaimana Musa memperkenalkan
pesannya kepada orang Israel dengan mengulas sejarah empat
puluh tahun sebelumnya. Dalam banyak hal ikhtisar ini
adalah ringkasan yang baik mengenai Kitab Bilangan. Musa
menggunakan contoh-contoh dari sejarah Israel ini dalam
semua Kitab Ulangan untuk menekankan gagasan-gagasan
tertentu.

Ulangan 4

B

Memperhatikan Pola dalam Tulisan Suci

Temukan dan warnai atau garisbawahi ungkapan serupa
dalam Ulangan 4:9, 15, 23. Bagaimanakah ketiga ayat ini
menolong kita memahami siapa yang bertanggung jawab
untuk ketaatan kita terhadap perintah-perintah?
(Simaklah juga pernyataan Penatua Ballard dalam bagian
Memahami Tulisan Suci mengenai cara menerapkan
nasihat ini).

Waspadalah

Ulangan 4 menceritakan bagaimana Musa menggunakan sejarah
Israel untuk mengajar mengenai tanggung jawab mereka kepada
Allah dan agama mereka. Musa juga mengatakan bahwa ajaranajarannya berlaku bagi semua generasi Israel di masa
mendatang, dan dia meminta orang tua untuk mengajar anakanak mereka kebenaran-kebenaran yang dia ajarkan kepada
mereka.

C

Menggunakan Tulisan Suci untuk
Menolong Seseorang yang Telah Berbuat
Dosa

Gunakanlah gagasan-gagasan dalam Ulangan 4:2531
untuk memberikan nasihat dan harapan kepada
seseorang yang telah tersesat dari jalan kebenaran.
Tulislah nasihat tersebut di dalam buku catatan Anda.
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Ulangan 4

Ulangan 5

Horeb (ayat 10)Nama lain
untuk Gunung Sinai

Sepuluh Perintah Allah

Ulangan 4:9, 15, 23Bagaimanakah Kita Menerapkan
Nasihat Waspadalah?
Penatua M. Russell Ballard, seorang anggota Kuorum Dua
Belas Rasul, menyarankan cara untuk menerapkan gagasan
ini. Dalam sebuah ceramah kepada kelompok remaja Gereja,
dia mengatakan Saya mendorong agar Anda meluangkan
waktu setiap Minggu untuk berada sendiri, jauh dari televisi
dan keramaian. Bawalah tulisan suci bersama Anda, dan
sewaktu Anda membaca, merenungkan dan berdoa,
perhatikanlah kehidupan Anda secara jujur. Adakanlah
evaluasi mengenai posisi Anda terhadap janji-janji yang
telah Anda buat kepada Bapa Surgawi. Jika Anda mengalami
masalah, berbicaralah kepada Tuhan dalam doa yang
sungguh-sungguh dan rendah hati. Mintalah nasihat dari
orang tua Anda; mereka akan menolong Anda. Uskup dan
para pemimpin dewasa Remaja Putra dan Remaja Putri
Anda akan menolong. Mereka mengasihi Anda dan ingin
Anda merasa damai di dalam diri Anda agar Anda dapat

Ulangan 5 berisi tinjauan Musa mengenai
Sepuluh Perintah Allah yang aslinya dicatat
dalam Keluaran 20. Musa menekankan bahwa
Sepuluh Perintah ini penting untuk mengajarkan
kepada setiap generasi orang Israel karena
perintah-perintah ini adalah landasan kehidupan yang benar di
antara umat perjanjian Allah.
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Ulangan 6

Tali
Sembahyang

Mezuzot

Hukum yang Terutama

Apakah Anda memiliki tulisan suci yang telah memberikan
kekuatan dan bimbingan kepada Anda? Mengapa tulisan suci
ini memiliki pengaruh demikian? Seberapa sering Anda
mengingatnya? Seberapa sering Anda membagikannya kepada
orang lain?
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A

Ulangan 6 berisi bagian tulisan suci yang paling sering dikutip
oleh orang Yahudi. Bagian ini juga disebut Yesus sebagai
hukum yang terutama dan pertama (Matius 22:38; lihat juga
ayat 3637). Setelah Anda mendapatkan dan membaca bagian
tulisan suci ini, tanyakan kepada diri Anda sendiri mengapa ini
merupakan perintah yang terutama. Mengapa ini merupakan
hukum yang terutama dan pertama padahal perintah ini
diberikan ratusan tahun setelah Sepuluh Perintah Allah?
Ulangan 6 juga menyertakan penjelasan Musa mengenai
bagaimana dan mengapa orang Israel seharusnya mematuhi
perintah ini.

Rujuk Silang

Tulislah rujukan Matius 22:3538 di sebelah Ulangan 6:45
(Shema). Bacalah ayat-ayat dalam Matius dan rangkumlah
apa yang dikatakan Yesus mengenai Shema.

B

Bagaimana Anda Dapat Mengingat?

1. Buatlah daftar hal-hal yang diminta Musa kepada
orang-orang agar mereka lakukan dalam Ulangan 6:79
agar mereka dapat dengan lebih baik mengingat
perintah dalam ayat 45.
2. Tulislah mengenai cara agar Anda dapat dengan lebih
baik mengingat perintah yang sama ini. Pilihlah dan
praktikkanlah sekurang-kurangnya satu dari gagasan
yang terpikir oleh Anda.

Memahami Tulisan Suci
Ulangan 6

C

Ulangan 6:45Perintah yang Terutama dan Pertama
Dalam bahasa Ibrani kata mendengar adalah shema. Oleh
karena itu, orang Yahudi menyebut Ulangan 6:45 sebagai
Shema. Sewaktu ditanya manakah perintah yang terutama
dalam semua Hukum Taurat, Yesus mengutip Shema (lihat
Matius 22:3638). Presiden Ezra Taft Benson, Presiden
Gereja, menjelaskan mengapa hukum itu harus yang
terutama Sewaktu kita mengutamakan Allah, semua hal
lainnya berada dalam posisinya masing-masing yang
sebenarnya atau tersisihkan dari kehidupan kita. Kasih kita
kepada Tuhan akan menuntut kita untuk memiliki kasih
sayang, waktu, kepedulian dan urutan prioritas kita
(dalam Conference Report, April 1988, 3; atau Ensign, Mei
1988, 4).

Membuat Sebuah Pertanyaan

Buatlah sebuah pertanyaan yang penting dan bermakna
yang menurut Anda dapat dijawab dalam Ulangan 6:24.

Ulangan 7
Menikah dalam Perjanjian

Ulangan 6:89Bagaimana Orang Israel Menerapkan
Petunjuk Ini?
Pada zaman Yesus, banyak orang Yahudi menafsirkan
Ulangan 6:89 dengan cara yang sangat harfiah. Mereka
menulis ayat 45 pada gulungan-gulungan kertas kecil,
menaruh gulungan-gulungan dalam kotak-kotak kecil yang
disebut tali sembahyang, mengikatkan satu kotak pada
lengan mereka dan yang satunya lagi di sekitar kepala
mereka sehingga kotak tersebut terlihat di sekitar dahi.
Mereka juga menaruh gulungan-gulungan ini di dalam
sebuah tempat kecil yang disebut mezuzot dan dipaku
pada tiang pintu sebelah kanan rumah mereka.

Penduduk di negeri Kanaan sangat jahat. Karena kejahatan
mereka, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk memusnahkan
mereka sama sekali. Ulangan 7 mencatat bahwa Musa
menjelaskan alasan yang sangat penting mengapa orang Israel
seharusnya mengikuti perintah ini dan bagaimana Tuhan akan
memberkati mereka karena tugas sulit itu.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Apa yang Akan Anda Katakan?

Seorang teman meminta nasihat Anda mengenai menikah
dengan seorang bukan anggota Gereja. Tulislah
bagaimana Anda dapat menggunakan Ulangan 7:16
untuk menasihati teman Anda itu.
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Ulangan 8

Ulangan 910

Ingatlah!

Tuhan Akan Menolong

Penatua Spencer W. Kimball, sewaktu dia menjadi anggota
Kuorum Dua Belas Rasul, mengatakan Sewaktu Anda mencari
kata yang paling penting di dalam kamus, kata apakah yang
paling penting itu? Mungkin saja kata ingat. Karena Anda
semua telah membuat perjanjian ... hal yang paling kita
butuhkan adalah mengingat (Circles of Exaltation [ceramah
kepada para pendidik agama, 28 Juni 1968], 8). Ulangan 8
menceritakan kembali apa yang dikatakan Musa kepada umat
Perjanjian Israel mengenai hal-hal yang perlu mereka ingat dan
mengapa. Dia juga mengatakan kepada mereka apa yang akan
terjadi jika mereka melupakan hal-hal tersebut.

Salah satu alasan utama mengapa generasi orang Israel
terdahulu menolak masuk ke negeri perjanjian adalah karena
mereka takut kepada orang-orang yang sudah tinggal di sana.
Ulangan 910 menceritakan bahwa Musa meyakinkan orang
Israel bahwa Tuhan akan membantu mereka menghancurkan
orang Kanaan dan masuk ke negeri Perjanjian. Meskipun
demikian, Musa memperingatkan orang Israel agar tidak boleh
menyombongkan bantuan yang akan mereka terima.

Memahami Tulisan Suci
Ulangan 10:1222

Memahami Tulisan Suci

Ulangan 9:36Mengapa Orang Israel Dapat Mengusir
Orang Kanaan Keluar dari Negeri Tersebut?
Lihat 1 Nefi 17:3238.

Ulangan 8
Ulangan 8:2Beberapa Tujuan Berkelana Selama Empat
Puluh Tahun di Padang Gurun
Bandingkan Ulangan 8:2 dengan Abraham 3:2425 dimana
Tuhan menjelaskan tujuan kehidupan di dunia. Perjalanan
Israel di padang gurun merupakan suatu lambang
kehidupan fana kita.

Mempelajari Tulisan Suci
A

1. Apa yang diminta Tuhan dari Israel dan mengapa (lihat
Ulangan 10:1222)?

Mempelajari Tulisan Suci
A

2. Buatlah daftar apa yang Anda pelajari mengenai Allah
dalam ayat-ayat ini yang akan menolong Anda
melakukan apa yang Dia minta.

Apakah Isi Pesannya?

Tentukan gagasan-gagasan utama dari pesan Musa dalam
Ulangan 8 dengan menyimak kelompok ayat-ayat
berikutnya dan memilih satu kata kunci dari masingmasing kelompok ayat yang menurut Anda memberi
petunjuk gagasan paling penting dalam kelompok
tersebut. Jelaskan secara singkat mengapa Anda memilih
kata tersebut. Buatlah tabel berikut di dalam buku catatan
Anda untuk menolong Anda menyusun informasinya.

Ayat

Kata Kunci

Syarat Apa yang Diminta Tuhan?

Ulangan 11
Berkat atau KutukanAnda
Bebas Memilih

Penjelasan

1

Kejatuhan dan Kurban Tebusan melindungi hak pilihan bebas
semua umat manusia (lihat 2 Nefi 2:2527). Hak pilihan bebas
adalah suatu berkat besar, tetapi mengandung risiko karena hak
pilihan bebas mensyaratkan bahwa kita harus menerima dan
bertanggung jawab atas akibat-akibat dari keputusan kita.
Ulangan 11 menyatakan bahwa Musa menghadapkan Israel
dengan berkat dan kutuk (ayat 26). Dengan perkataan lain,
Musa mengatakan kepada orang Israel bahwa mereka bisa
menerima berkat atau kutukan bergantung pada gaya hidup
yang mereka pilih di negeri perjanjian. Hasilnya terserah pada
mereka.

2
3
46
710
1117
1819
20
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Ulangan 1213

Ulangan 18

Menghindari Praktik-praktik
Jahat

Nabi Sejati dan Palsu

Orang Kanaan banyak memiliki takhayul. Takhayul-takhayul
seperti itu sering kali menarik perhatian orang karena praktikpraktik ini jarang mensyaratkan standar perilaku apa pun dan
sering menjanjikan hasil-hasil misalnya keberhasilan dalam hal
keduniawian atau penyembuhan melalui ilmu sihir tanpa
usaha apa pun. Ulangan 18 menceritakan bagaimana Musa
memperingatkan orang Israel agar tidak mengikuti praktikpraktik ini. Musa juga menasihati mereka bahwa sumber
bimbingan sejati adalah melalui Allah yang benar dan hidup,
yang berbicara melalui para nabibukan melalui berhala atau
ilmu sihir ataupun mistik. Dia mengatakan kepada orang-orang
bagaimana mereka dapat membedakan antara nabi sejati dengan
nabi palsu.

Ulangan 1213 berisi peringatan Musa kepada orang Israel
mengenai menyembah allah-allah palsu. Umat perjanjian harus
berbeda dari semua bangsa lainnya dan tidak saja harus
menghindari praktik-praktik palsu tetapi juga keterlibatan
langsung dengan praktik-praktik palsu tersebut. Dalam pasal 12
Musa meminta orang Israel untuk menghindari tempat-tempat
dimana allah palsu disembah dan memperingatkan mereka
untuk tidak meniru praktik-praktik agama palsu. Dalam pasal
13 Musa memperingatkan orang Israel mengenai orang yang
berperan serta atau yang dapat menuntun mereka pada
penyembahan allah palsu.

Ulangan 1417

Ulangan 1925

Praktik-praktik Umat Allah

Hukum-hukum Tertentu
bagi Umat Pilihan

Ulangan 1417 berisi peringatan mengenai perintah-perintah
Tuhan sebelumnya. Pasal 14 berisi hukum-hukum mengenai
makanan (lihat juga Imamat 11). Pasal 15 berisi perintahperintah mengenai pembebasan hutang dan budak setiap tahun
ke tujuh (lihat Imamat 25). Pasal 16 mencatat peringatan
Tuhan kepada orang Israel mengenai pentingnya mengambil
bagian pada hari-hari perayaan utama: Paskah, Pentakosta (Hari
Raya Tujuh Minggu), dan Kemah Suci. Perintah-perintah
mengenai hari-hari raya ini sebelumnya diberikan dalam
Keluaran 12, 23; Imamat 23; Bilangan 28. Pasal 17 berisi
petunjuk-petunjuk untuk upacara-upacara pengorbanan
tertentu, menangani orang yang menyembah allah palsu, dan
mengadili orang lain. Pasal 17 juga memberikan petunjukpetunjuk bagi orang Israel masa datang jika mereka
memutuskan untuk diperintah oleh seorang raja. Dalam setiap
pasal ini, semua petunjuk yang diberikan Tuhan dimaksudkan
untuk menolong menjauhkan orang Israel dari praktik-praktik
duniawi.

Ulangan 1925 berisi hukum-hukum dan perintah-perintah
khusus mengenai berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari,
termasuk bertani, hubungan keluarga, kesejahteraan, kebersihan
moral agama, dan berbisnis. Beberapa di antara hukum ini
mungkin kedengarannya aneh, tetapi masing-masing hukum
didasarkan pada asas yang Tuhan ingin agar diingat oleh Israel.
Dengan memberikan peraturan dan perintah-perintah ini, Tuhan
memberikan peringatan secara terus menerus, kadang-kadang
setiap hari dan asas-asas yang Dia ingin agar dipelajari orang
Israel. Misalnya, dalam Ulangan 22:9 Tuhan mengatakan kepada
orang Israel agar tidak menaburi ladang dengan dua jenis benih
yang berlainan. Menabur benih adalah bagian yang penting
dalam kehidupan, dan setiap kali mereka menabur mereka
diingatkan bahwa sebagai orang Israel, mereka tidak boleh
mencampur benih mereka dengan benih orang lain, atau dengan
perkataan lain, mereka tidak boleh menikah dengan orang di luar
perjanjian. Beberapa asas di balik hukum-hukum dalam Ulangan
1925 mungkin lebih sulit dimengerti daripada yang lainnya,
tetapi jika kita membaca pasal-pasal ini dan mencari asas yang
dapat ditarik kesimpulannya dari masing-masing
pelaksanaannya secara khusus, kita dapat menemukan bahwa
hukum-hukum ini tidak terlalu anehkhususnya bagi umat
yang lambat untuk mengingat Tuhan, Allah mereka (Mosia
13:29).
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dua gunung di negeri Kanaan, Gunung Ebal dan Gunung
Gerizim, yang kesemuanya sangat berdekatan. Enam suku
ditugaskan untuk
berdiri di salah
satu gunung
dimana mereka
diminta untuk
menyatakan
berkat-berkat
yang dijanjikan
sementara enam
suku lainnya
berdiri di gunung
yang lainnya dan
menjawab dengan
mengemukakan
kutukan-kutukan.
Peristiwa ini dimaksudkan untuk membantu mengingatkan
orang Israel bahwa mereka memiliki kesempatan istimewa untuk
memilih masa depan mereka melalui kepatuhan mereka.

Ulangan 26
Hutang Kita kepada Allah

Apakah Tuhan memperoleh manfaat sewaktu kita membayar
persepuluhan kita? Mengapa Dia meminta kita untuk membayar
persepuluhan? Apa manfaat membayar persepuluhan bagi kita?
Menurut Anda apa perbedaan antara orang yang membayar
persepuluhan mereka secara sukarela dengan orang yang
membayar persepuluhan mereka dengan menggerutu?
Pikirkanlah pertanyaan-pertanyaan ini sewaktu Anda membaca
yang diajarkan Musa kepada orang Israel dalam Ulangan 26.

Pikirkanlah mengenai pernyataan Presiden Joseph F. Smith
yang waktu itu adalah Presiden Kuorum Dua Belas Rasul,
sewaktu Anda membaca Ulangan 28 Ini adalah janji-janji yang
diberikan Tuhan kepada umat Israel di zaman dahulu, jika
mereka mau mendengarkan firman-Nya dan mematuhi hukumhukum-Nya.

Memahami Tulisan Suci
Ulangan 26

Mempelajari Tulisan Suci
A

Sekarang, saya ingin mengatakan kepada Anda tanpa keraguan
sedikit pun ... bahwa perkataan [dalam Ulangan 28:113] juga
berlaku bagi Anda seperti bagi orang Israel di zaman dahulu.
Anda adalah Israel modern dan mereka adalah Israel zaman
dahulu. Allah yang sama berbicara melalui hamba-Nya Musa
yang berbicara di zaman sekarang melalui hamba-Nya [nabi].
Kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah akan memberikan
hasil yang sama baiknya di zaman sekarang maupun di zaman
dahulu (dalam Conference Report, Oktober 1899, 45).

Membuat Daftar

Dari Ulangan 26 buatlah daftar apa yang dikatakan Musa
telah dilakukan Tuhan kepada Israel.

B

Menulis Surat Terima Kasih

Pikirkan semua yang telah Tuhan lakukan bagi Anda. Jika
Anda memerlukan bantuan dalam memikirkan mengenai
berkat-berkat-Nya, bacalah Mosia 2:2125. Tulislah
bagaimana kita dapat memperlihatkan rasa syukur kita
kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya kepada kita.

Memahami Tulisan Suci
Demam kepialu (ayat
22)Pembengkakkan

Berkat dan Kutukan

○
○

Huru-hara (ayat 20)
Kebingungan dan frustrasi

○

○

Ulangan 2728

○

Buah kandunganmu (ayat
4, 11, 18, 53)Anak-anak

○

Ulangan 28

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan sekurang-kurangnya dua dari kegiatan berikut
(AD) sewaktu Anda mempelajari Ulangan 28
Dalam Imamat 26 Tuhan mengemukakan kepada Israel berkatberkat yang dapat mereka terima jika mereka mematuhi perintahperintah-Nya dan hukuman-hukuman yang akan mereka terima
jika mereka tidak mematuhinya. Ulangan 2728 menceritakan
bagaimana Musa berbicara kepada orang Israel mengenai berkatberkat dan perintah-perintah yang sama ini karena mereka masih
anak-anak ketika peristiwa-peristiwa dalam Imamat 26 terjadi.
Akan tetapi, kali ini Musa memberikan petunjuk-petunjuk yang
lebih rinci dan pelajaran dengan benda. Pelajaran dengan
benda tersebut dimulai dengan sebuah perintah untuk pergi ke

A

Bagaimana Hal Ini Dapat Berlaku pada
Zaman Sekarang?

Ulangan 28:113 menceritakan mengenai berkat-berkat
yang akan diterima Israel jika mereka setia. Ceritakan
menurut Anda apa makna masing-masing berkat bagi
orang-orang di zaman sekarang, dan catatlah di dalam
buku catatan Anda seperti dalam bentuk tabel di bawah:
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Ayat

Berkat

Bagaimana Asas Ini Berlaku
Sekarang?

Ulangan 2930

1

Diangkat di atas segala
bangsa

3

Diberkati di kota dan di
ladang

4

Diberkati buah kandungan,
hasil bumi dan hasil ternak

5

Diberkati bakul dan tempat
adonan

6

Diberkati pada waktu
masuk dan pada waktu
keluar

7

Dilindungi dari musuh

8

Diberkati dalam segala
usaha

9

Ditegakkan sebagai umat
yang kudus

10

Disebut dengan nama
Tuhan

Memahami Tulisan Suci

12

Tuhan akan membuka
perbendaharaan-Nya yang
melimpah

Ulangan 30

13

Diangkat sebagai kepala
bukan sebagai ekor

Kembali kepada Tuhan

Ulangan 2930 berisi penutup dari ceramah Musa kepada orang
Israel. Dia terus menjelaskan berkat-berkat yang datang dari
kepatuhan dan kutukan-kutukan yang datang dari
ketidakpatuhan. Ulangan 30 menceritakan apa yang akan
dilakukan Tuhan kepada orang Israel jika mereka murtad dariNya dan kemudian bertobat, dan apa yang harus mereka lakukan
jika mereka ingin diterima kembali oleh-Nya. Dari pasal ini kita
belajar bahwa Tuhan sangat berbelas kasih dan panjang sabar
terhadap anak-anak-Nya.

Mempelajari Tulisan Suci
A

B

Ulangan 30:110 berisi nasihat Tuhan kepada orang Israel
mengenai apa yang harus mereka lakukan jika dan
apabila kutukan-kutukan yang dibicarakan dalam
Ulangan 28 terjadi pada mereka. Perhatikan bahwa ada
beberapa hal yang Tuhan minta harus dilakukan orangorang dan beberapa janji yang akan diberikan Tuhan.

Manakah yang Anda Inginkan

Dari daftar berkat-berkat di atas, tulislah mana yang
Anda ingin terima dan jelaskan.

C

Mempertimbangkan Kutukan

Ulangan 28:1568 berisi sederetan panjang kutukan.
Ketika Anda membacanya, pilihlah dua kutukan yang
telah Anda lihat terjadi pada orang yang tidak mematuhi
perintah-perintah Allah, dan tulislah mengenai hal itu.
Contoh-contoh Anda dapat diambil dari orang yang
Anda kenal atau dari tulisan suci. Anda tidak perlu
menyebutkan nama orang yang Anda kenal.

D

Membuat Tabel

Apabila

Kegiatan Pilihan

Jika Allah mengasihi kita, mengapa kita harus menderita
jika kita tidak bertobat (lihat A&P 19:17). Tulisan suci
berikut mungkin dapat menolong Anda menjawab
pertanyaan ini: Alma 39:7; 42:1624; Helaman 12:23;
Ajaran dan Perjanjian 90:36; 95:12.

B

Maka

Buatlah dua kolom pada
kertas dalam buku catatan
Anda. Berilah label satu
kolom dengan Apabila,
dan kolom lainnya
dengan Maka. Di bawah
kolom Apabila, buatlah
daftar hal-hal yang
diminta Tuhan harus
dilakukan orang Israel
pada saat mereka dalam
keadaan dikutuk (lihat
ayat 12, 6, 8, 10). Dalam
kolom Maka buatlah daftar
apa yang dijanjikan Tuhan
akan diterima orang Israel
(lihat ayat 37, 9).

Menerapkan Ajaran-ajaran Ini

Manakah ayat-ayat yang Anda gunakan dari Ulangan 30
untuk menolong seseorang yang telah berdosa dan
murtad dari Gereja? Jelaskan bagaimana Anda akan
menggunakan ayat-ayat tersebut?
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Ulangan 3132

Ulangan 33

Nyanyian Musa

Berkat-berkat bagi
Setiap Suku

Setelah Musa mengajarkan hukum-hukum Allah dan akibatakibat dari kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukumhukum tersebut kepada generasi baru orang Israel, dia siap
meninggalkan mereka. Namun, sebelum dia pergi, dia
mendorong mereka dan pemimpin baru mereka, Yosua, untuk
mengasihi dan mematuhi Allah melebihi segala hal lainnya. Pada
saat ini, Tuhan mengungkapkan kepada Musa sebuah nyanyian
yang akan Dia ajarkan kepada orang Israel (lihat Ulangan 32:1
43). Nyanyian tersebut akan menolong mereka mengingat Tuhan
dan perintah-perintah yang telah diajarkan Musa kepada mereka.

Seperti yang dilakukan Yakub (Israel) dalam Kejadian 4849,
Musa memberkati setiap suku Israel sebelum dia meninggalkan
mereka. Secara khusus berkat bagi keturunan Yusuf (Efraim dan
Manasye) menarik (lihat Ulangan 33:1317). Berkat bagi sukusuku Yusuf menceritakan mengenai kemakmuran masa depan
mereka dan peranan mereka dalam menanduk bangsa-bangsa
seluruh bumi dari ujung ke ujung (ayat 17). Sebagian dari
Israel yang terserak, anak-anak Yusuf diserakkan ke seluruh
bagian di bumi. Di zaman kita sekarang mereka sedang
dikumpulkan kembali ke dalam Gereja Yesus Kristus, sehingga
menggenapi berkat nubuat Musa.

Memahami Tulisan Suci

Ulangan 34

Ulangan 32
Yesyurun (ayat 15)Nama
yang artinya yang jujur,
mengacu pada bangsa Israel

Perpisahan bagi Musa

Mempelajari Tulisan Suci
A

Mencari Judul Lagu

Anda sekarang telah membaca lebih dari tiga ratus halaman
yang ditulis oleh Musa dalam Alkitab, yang merupakan jumlah
paling banyak di antara yang pernah ditulis oleh nabi Perjanjian
Lama mana pun. Ulangan 34 menyatakan bahwa Musa
meninggal; akan tetapi, seperti yang telah dikemukakan
sebelumnya (lihat halaman 73), Alma 45:19 mengajarkan kepada
kita bahwa Musa tidak meninggal melainkan diubah rupa.

Ulangan 32 disebut Nyanyian Musa. Sewaktu Anda
membaca seluruh pasal ini, simaklah ungkapan-ungkapan
yang menurut Anda dapat dijadikan sebagai judul sebuah
nyanyian rohani. Buatlah sekurang-kurangnya empat
judul.

B

Bagaimana Musik Dapat Menolong Anda
Tetap Hidup Benar?

Mempelajari Tulisan Suci

1. Di antara semua yang dapat diberikan Tuhan kepada
orang Israel, menurut Anda mengapa Tuhan memberi
mereka sebuah nyanyian untuk menolong mereka
mengingat Dia dan menjadi saksi bagi mereka?

A

2. Tulislah di dalam buku catatan Anda lirik sebuah
nyanyian rohani Gereja atau lagu yang menolong Anda
berkeinginan untuk mematuhi perintah-perintah dan
mengingat Tuhan. Jika Anda tidak hafal liriknya,
berusahalah untuk mempelajarinya hari Minggu ini
agar Anda dapat menyanyikan lagu tersebut pada
waktu Anda membutuhkannya.

C

Menulis Sebuah Uraian Singkat Mengenai
Kehidupan

Sewaktu orang terkenal meninggal, surat kabar biasanya
menulis sejarah singkat, yang menguraikan hal-hal yang
terjadi dalam kehidupan orang tersebut, menekankan
prestasi-prestasi menonjol yang telah dicapainya.
Seandainya Anda seorang penulis surat kabar di zaman
Musa, hal apa yang akan Anda cantumkan dalam sejarah
singkat Musa? Sertakan hal-hal yang sangat
mengesankan Anda sewaktu Anda mempelajari
kehidupan dan ajaran-ajaran Musa.

Kegiatan Pilihan

1. Perhatikan berapa kali kata batu karang digunakan
dalam nyanyian Musa. Menurut 1 Korintus 10:14,
apakah Batu Karang tersebut?
2. Buatlah daftar apa yang dikatakan nyanyian ini
mengenai Batu Karang.
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Kitab Yosua
Perjanjian Digenapi

3. Kekejian orang Kanaan telah mencapai puncaknya (lihat
Imamat 18:3, 2425; Ulangan 18:1012; 1 Nefi 17:3235).
Mencapai puncak ini berarti mereka tega membunuh para
nabi dan Orang Suci (lihat 2 Nefi 26:3). Meskipun Orang
Suci di sepanjang zaman diharapkan untuk hidup dengan
cara yang berbeda dengan cara dunia di sekitar mereka,
dalam kasus ini akan sulit sekali bagi orang Israel
menjalankan kehidupan yang benar seperti yang diminta
Tuhan jika mereka hidup berdampingan dengan orang
Kanaan yang sangat jahat. Sewaktu kehidupan suatu
masyarakat menjadi sedemikian jahatnya sehingga
generasi-generasi masa depan tidak memiliki kesempatan
untuk memilih hidup dengan benar, maka Allah dengan
penuh belas kasihan menghancurkan masyarakat tersebut
dari bumi demi kebaikan generasi-generasi masa depan.
Kita mempelajari hal ini dari kisah Nuh dan Air Bah.

Kitab Yosua diberi nama berdasarkan tokoh utamanya, yaitu
Yosua. Kitab tersebut menceritakan bagaimana Allah
menggenapi perjanjian-Nya untuk memberikan tanah
perjanjian Kanaan kepada orang Israel.
Dalam bahasa Ibrani, Yosua berarti Tuhan
menyelamatkan atau Tuhan memberikan kemenangan.
Dalam bahasa Yunani kata ini diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris sebagai Yesus. Nama ini memiliki lambang
yang menarik karena Kitab Yosua adalah catatan mengenai
Yosua yang memimpin orang Israel masuk ke negeri
perjanjian mereka, dan Yesus Kristus menuntun kita menuju
negeri perjanjian yaitu kehidupan kekal.

Kitab Mengenai Perang

Kitab Yosua memberikan banyak laporan mengenai
bagaimana orang Israel menggenapi perjanjian Tuhan
dengan menaklukkan musuh-musuh mereka dalam perang.
Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin Allah
dapat mengatakan kepada orang-orang, jangan
membunuh, kemudian mengatakan kepada orang yang
sama untuk menghancurkan seluruh penduduk kota-kota
tertentu. Meskipun kita tidak tahu persis pikiran Allah
dalam hal-hal ini, tetapi kita tahu pasti hal berikut ini:

4. Cara Allah bukanlah cara kita (lihat Yesaya 55:89).
Sewaktu kita menganggap bahwa adalah pekerjaan-Nya
untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang kekal
bagi manusia (Musa 1:39) dan bahwa Dia adalah
Pencipta dan memiliki kuasa atas ciptaan-Nya, termasuk
kemampuan untuk menyelamatkan mereka, maka kita
dapat beriman bahwa tindakan-tindakan Allah menolong
menggenapi pekerjaan-Nya. Karena pengertian kita
terbatas, maka kita tidak dapat melihat hal-hal dari sudut
pandang Allah.

1. Peristiwa-peristiwa dalam Kitab Yosua terjadi pada
waktu bangsa-bangsa berperang demi Allah mereka.
Ketika orang Israel menang melawan orang Kanaan
melalui kekuatan Tuhan, kemenangan mereka
merupakan saksi bahwa Dia adalah Allah yang benar
dan hidup. Anda akan memperhatikan bahwa hampir
setiap laporan dalam Kitab Yosua dan Hakim-hakim
memperlihatkan bagaimana orang Israel memenangkan
pertempuran mereka dengan cara yang menakjubkan,
sehingga hal ini menolong orang Israel maupun musuh
mereka mengetahui bahwa Tuhan, Allah yang telah
memenangkan pertempuran tersebut, bukan manusia
atau strategi manusia. Selain itu, Tuhan tidak
mengizinkan Israel menjadi kaya dengan menjarah
barang-barang dari orang yang mereka taklukkan
(sebagaimana yang akan Anda baca dalam Yosua 7).

Persiapan Mempelajari Yosua

Salah satu tema permulaan Kitab Yosua adalah mengikuti
secara ketat petunjuk-petunjuk Tuhan. Ketika bala tentara
Israel patuh, mereka berhasil. Ketika mereka tidak patuh,
mereka gagal. Konsekuensi dari kepatuhan menolong orang
Israel menyadari bahwa berkat bantuan Tuhan mereka dapat
memperoleh kemenangan.
Kitab Yosua dapat dibagi menjadi tiga bagian umum:
 Penaklukkan Kanaan
 Bagaimana Yosua membagi tanah
 Petunjuk dan kesaksian terakhir Yosua

Tuhan sering mengingatkan orang Israel bahwa tanah
tersebut milik-Nya, tetapi diberikan kepada mereka
untuk dimanfaatkan oleh mereka sebagai umat-Nya.
Kehancuran bangsa-bangsa Kanaan yang jahat dan
penyembah berhala merupakan suatu pelajaran bagi
semua orang bahwa ini salah satu cara Allah
menghukum orang jahat, dan ini mengingatkan kita akan
kehancuran besar orang jahat yang akan terjadi pada
waktu penghakiman.

Yosua 1
Kuatkan dan Teguhkanlah
Hatimu

2. Nabi Nefi mengajarkan bahwa Tuhan tidak berbuat
sesuatu kecuali untuk kepentingan dunia (2 Nefi 26:24).
Nabi Yehezkiel mencatat bahwa Tuhan tidak berkenan
kepada kematian orang jahat (lihat Yehezkiel 18:32;
33:11). Oleh karena itu, ketika Tuhan memerintahkan
orang Israel untuk mengusir atau menghancurkan orang
Kanaan, Dia melakukan hal itu untuk kepentingan
terbaik semua orang yang terlibat, berdasarkan pada
keadaan mereka pada waktu itu.

Bayangkan betapa merasa tidak mampu dan rendah hatinya
Yosua ketika dia dipanggil untuk memimpin orang Israel
menggantikan Musasalah seorang nabi terbesar dalam sejarah.
Sewaktu Anda membaca Yosua 1, simaklah apa yang dikatakan
Tuhan kepada Yosua untuk mendorongnya dalam pemanggilan
barunya. Pikirkanlah mengenai bagaimana Anda dapat
menerapkan nasihat ini terhadap pemanggilan-pemanggilan
yang diberikan Tuhan kepada Anda dalam pengalaman hidup
Anda.
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Yosua 1

Lakukan dua kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Yosua 1.

Kuatkan dan Teguhkanlah Hatimu

1. Temukanlah ayat-ayat dimana Tuhan mengatakan
kepada Musa agar menjadi kuat dan berani. Anda
mungkin perlu mewarnai atau menggarisbawahinya di
dalam tulisan suci Anda.
2. Tulislah mengenai bagaimana Anda dapat menjadi kuat
dan teguh hati.

B

Penguasaan Ayat Suci: Pentingnya
Mengandalkan Tulisan Suci

Di dalam buku catatan Anda, buatlah sebuah poster yang
menurut Anda akan memberi gambaran terbaik bagi
pesan Yosua 1:8. Pastikan agar poster Anda mencakup
apa yang seharusnya kita lakukan terhadap tulisan suci
(kitab hukum) berkat-berkat apa yang dijanjikan jika kita
melakukannya.

C

○
○

Yosua 2:1Mengapa Pengintai Tinggal di Rumah
Seorang Perempuan Sundal?
Sewaktu kita membaca sesuatu di dalam Alkitab yang
tampaknya tidak masuk akal, kita harus ingat apa yang kita
ketahui mengenai Tuhan dan ajaran-ajaran-Nya. Misalnya,
Dia meminta kita untuk bermoral suci dan menghindari
situasi-situasi dan orang-orang yang akan mendorong kita
untuk menjadi tidak suci. Mengetahui fakta itu, kita yakin
bahwa perempuan sundal memiliki makna lain selain
makna yang biasanya terpikir oleh kita atau mungkin saja
perempuan sundal ini telah bertobat. Apa yang terjadi
dalam kisah ini menuntun kita untuk percaya bahwa dia
adalah wanita baik-baik yang beriman kepada Allah. Kita
juga hendaknya memikirkan mengenai situasi pengintaian.
Orang asing yang tinggal di rumah perempuan pelacur akan
kurang diperhatikan penduduk daripada jika orang asing
tersebut tinggal di tempat lainnya.

Mempelajari Tulisan Suci

A

Kirmizi (ayat 18)
Merah

○

Batang rami (ayat 6)
Berkas-berkas rami yang
panjang

Memahami Tulisan Suci

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
Yosua 1.

A

Bagaimana Perasaan Anda?

Rahab yang Baik

Setelah Membaca Yosua 2; Ibrani 11:3031; Yakobus 2:24
25, umpamakan Anda adalah salah seorang dari
pengintai dan menulis surat penjelasan untuk
memberikan bukti bagaimana Rahab telah
memperlihatkan iman dan menjelaskan menurut Anda
mengapa orang Israel harus menyelamatkan dia pada
waktu mereka menaklukkan Yerikho.

1. Seberapa pentingkah bagi seorang nabi memperoleh
dukungan umatnya?
2. Jika Anda dapat berbicara secara singkat kepada nabi
Gereja zaman sekarang, apa yang akan Anda katakan
kepadanya sebagai bukti Anda berusaha untuk
mendukungnya?

B

Benang Kirmizi

Menurut Anda apakah makna lambang dari benang
kirmizi? Apa yang dilakukan orang Israel ketika mereka
berada di Mesir yang menyerupai benang kirmizi ini?
(lihat Keluaran 12:7, 13).

Yosua 2
Pengintai di Yerikho

Yosua 34
Menyeberangi Sungai
Yordan

Alma mengajarkan bahwa iman
adalah menaruh kepercayaan
kepada Allah (lihat Alma 36:3).
Sewaktu Anda membaca Yosua 2,
carilah cara-cara orang dalam pasal
ini yang memperlihatkan iman
mereka.

Apakah yang menolong Anda memiliki iman dan keyakinan
terhadap para nabi dan rasul kita yang masih hidup? Mengapa
penting memiliki iman dan keyakinan terhadap mereka? Yosua
34 mencatat apa yang dilakukan Tuhan yang memberikan
kesaksian bagi mereka yang ingin mengetahui bahwa Dia berada
bersama Yosua sama seperti Dia telah berada bersama Musa.

Memahami Tulisan Suci
Yosua 2
Perempuan sundal (ayat1)
Pelacur
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Memahami Tulisan Suci
Yosua 5:1015
Bertih (ayat 11)Kering

Mempelajari Tulisan Suci
A

1. Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan panglima
bala tentara Tuhan dalam Yosua 5:1315, tetapi ayat 14
memberitahu kita bahwa sujudlah Yosua dengan
mukanya ke tanah ... menyembah. Orang lain di dalam
tulisan suci yang berpengalaman seperti Yosua adalah:
Kornelius, sewaktu bertemu dengan Petrus (lihat Kisah
Para Rasul 10:2526); Yohanes, yang dikunjungi oleh
seorang malaikat (lihat Wahyu 19:10; 22:9); dan saudarasaudara Nefi terhadap Nefi (lihat 1 Nefi 17:55). Bacalah
juga Keluaran 3:16 dimana Musa melihat Tuhan.
Bagaimana kita membandingkan kejadian-kejadian ini
dengan apa yang terjadi terhadap Yosua dan
panglima tersebut? Apa yang dapat diajarkan
peristiwa-peristiwa ini kepada kita mengenai siapa
sebenarnya yang mengunjungi Yosua?

Memahami Tulisan Suci
Yosua 3
Yosua 4

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Yosua 34.

A

2. Menurut Anda mengapa penting bagi Yosua untuk
mengalami hal ini?

Menulis Jurnal

Umpamakan Anda menyaksikan orang Lewi membawa
tabut perjanjian. Tulislah jurnal Anda pada hari yang
diuraikan dalam Yosua 34. Tulislah bagaimana perasaan
Anda mengenai Yosua sebagai nabi Allah.

B

B

Kegiatan Pilihan

Tulislah mengenai saat ketika Tuhan memberi Anda
kekuatan tambahan sewaktu Anda menghadapi
tantangan.

Bagaimana Hal Ini Terjadi di Zaman
Sekarang?

Bagaimanakah Tuhan menolong menegaskan kepada kita
sekarang bahwa Presiden Gereja adalah seorang nabi
Allah?

C

Panglima Bala Tentara Tuhan

Yosua 6

Tanda Peringatan

Tembok-tembok

Dalam Yosua 4 Tuhan memerintahkan Yosua untuk
membuat sebuah tanda peringatan dari batu. Tulislah di
dalam buku catatan Anda menurut pendapat Anda apa
bunyi plakat yang terdapat dalam tanda peringatan
tersebut?

Runtuh

Di dalam Yosua 2 kita membaca mengenai bagaimana dua orang
Israel mengintai Yerikho, dilindungi oleh Rahab, dan kemudian
melaporkannya kepada Yosua. Yosua 6 menceritakan bagaimana
tentara Israel menaklukkan kota dan bagaimana Rahab
diselamatkan seperti yang dijanjikan oleh para pengintai.

Yosua 5
Tamu Istimewa

Yosua 5 mencatat beberapa peristiwa yang terjadi ketika
perkemahan Israel berada di negeri perjanjian di sebelah barat
Sungai Yordan. Orang Israel memperlihatkan komitmen mereka
kepada Tuhan, dan Dia memperlihatkan kepada mereka bahwa
Dia masih akan bersama mereka sewaktu mereka menghadapi
tantangan berikutnyamenaklukkan negeri Kanaan.
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Yosua 6Tujuh
Perhatikan, berapa kali angka tujuh digunakan dalam cerita
ini. Dalam bahasa Ibrani, tujuh (sheva) berarti utuh,
lengkap, atau sempurna. Dengan menggunakan angka
tujuh Tuhan menekankan bahwa jika Israel secara utuh
mematuhi perintah-perintah dan perjanjian-Nya, maka
mereka akan berhasil.

Yosua 7:2226Apakah Keluarga Akhan Terbunuh
Bersamanya?
Bahasa dalam Yosua 7 tidak jelas dimengerti apakah
keluarga Akhan dibunuh bersamanya atau apakah
keluarganya diharuskan menyaksikan sementara dia
dibunuh dan barang-barang jarahan dibakar. Namun
demikian, kemungkinan mereka dibunuh, khususnya karena
mereka membantu Akhan menyembunyikan barang-barang
yang telah dia ambil. Seluruh perkemahan diperintahkan
untuk tidak boleh mengambil barang apa pun dari kota
tersebut.

Mempelajari Tulisan Suci

Mempelajari Tulisan Suci

Memahami Tulisan Suci
Yosua 6

A

A

Menguraikan Pertempuran Yerikho

1. Penatua Dean L. Larsen mengatakan, Tidak ada yang
namanya dosa tersembunyi (dalam Conference Report,
April 1983, 49; atau Ensign, Mei 1983, 35).
Bagaimanakah kisah Akhan menunjukkan kebenaran
ini? Misalnya, bagaimanakah dosa Akhan
mempengaruhi tiga puluh enam orang Israel dan
keluarga mereka? Sertakan dalam jawaban Anda
bagaimana dosanya telah mempengaruhi seluruh
perkemahan Israel, termasuk Yosua, dan bagaimana hal
itu telah mempengaruhi keluarga Akhan.

Uraikan secara singkat pertempuran Yerikho, pastikan
untuk menyertakan kata-kata berikut: mengelilingi,
sangkakala, tujuh, tabut perjanjian, dan Rahab.

B

Akibat-akibat Dosa

Bagaimana Perasaan Mereka? Apa yang
Mereka Pikirkan?

Tulislah sesuatu yang menurut Anda dipikirkan atau
dirasakan oleh orang-orang berikut sebagai bagian dari
penaklukan Yerikho: seorang imam Israel dengan
sangkakala, seorang prajurit dalam tentara, saudara
sepupu Rahab, dan seorang warga Yerikho. Yerikho
adalah kota pertama yang diserang tentara Israel setelah
masuk ke negeri Kanaan. Menurut Anda apa yang
seharusnya menjadi pelajaran bagi orang Israel mengenai
bagaimana mereka memenangkan pertempuran ini yang
akan menolong mereka sewaktu mereka melanjutkan
penaklukkan negeri perjanjian?

2. Pikirkan dan tulislah mengenai contoh di zaman
modern tentang bagaimana hal-hal yang dianggap
sebagai dosa tersembunyi seseorang ternyata dapat
mempengaruhi banyak yang lainnya.

Yosua 8

Yosua 7

Menaklukkan Ai

Menaklukkan Kota Ai
Yosua 8 mencatat bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua
untuk kembali dan memusnahkan kota Ai setelah dia
menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh dosa Akhan. Yosua
8 juga menceritakan bagaimana Yosua memenuhi perintah yang
diberikan dalam Ulangan 27 yang mengharuskan orang Israel
membaca berkat-berkat dan kutukan-kutukan yang dapat
menimpa mereka.

Apa yang terjadi sewaktu kita berbuat dosa dan berusaha untuk
menyembunyikannya (lihat A&P 121:37)? Meskipun orang lain
tidak dapat mengetahui kita sedang menyembunyikan dosa kita,
siapakah yang akan tahu? Apa yang terjadi terhadap kemajuan
rohani kita ketika kita mencoba menyembunyikan dosa kita?
Yosua 7 mencatat bagaimana orang Israel memetik sebuah
pelajaran yang sangat penting dan mengesankan mengenai
pentingnya kepatuhan dan bagaimana kepatuhan mempengaruhi
orang lain, dan bahwa kita tidak dapat menyembunyikan
ketidakpatuhan kita dari Tuhan.

Yosua 9
Diperdaya oleh Orang Gibeon

Memahami Tulisan Suci
Yosua 7
Syikal (ayat 21)Keping
(lihat Kamus Alkitab)

Pada saat terjadi peristiwa-peristiwa dalam Yosua 9,
kemasyhuran orang Israel tersebar di seluruh negeri.
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Sekelompok orang, yaitu orang Gibeon, memutuskan
memperdaya orang Israel untuk membuat perjanjian damai
dengan mereka. Tanpa meminta persetujuan Tuhan, orang
Israel membuat perjanjian. Mereka marah ketika mengetahui
bahwa orang Gibeon telah memperdaya mereka, tetapi mereka
masih menghormati perjanjian tersebut. Orang-orang merasa
bahwa menghormati suatu perjanjian adalah sangat penting.
Peristiwa pembuatan perjanjian tersebut memberikan pelajaran
bagi orang Israel agar meminta nasihat terlebih dahulu dari
Tuhan dalam segala hal yang mereka lakukan (lihat juga Alma
37:37).

Penaklukan Militer Yosua
Gunung
Hermon

Sidon

Laut Besar
Hazor
Akhsaf

Merom

Gunung
Karmel
Gn.
Gunung Gilboa Tabor

Yosua 10

Simron

Matahari dan Bulan Berhenti
Gilgal
Bet-Horon
Gezer

Berita mengenai apa yang dilakukan orang Israel di negeri
tersebut terus tersebar. Yosua 10 menceritakan mengenai halhal yang berusaha dilakukan oleh beberapa kelompok orang
untuk menghentikan umat Tuhan. Kita juga membaca mengenai
apa yang dilakukan Tuhan untuk menolong umat-Nya
mengatasi musuh-musuh mereka. Sewaktu Anda membaca,
pikirkanlah siapa musuh-musuh Anda ketika Anda berusaha
memperoleh kehidupan kekal. Dalam hal-hal apa Anda dapat
mengikuti teladan Yosua? Dalam hal-hal apa Anda dapat
membandingkan yang dilakukan Tuhan bagi Yosua dengan
yang dilakukan Tuhan bagi Anda?

Asdod
Libna
Gat
Eglon
Debir

Yerikho
Gibeon
Yerusalem

Makeda

Gunung
Nebo

Lakhis
Hebron

○

○

Mempelajari Tulisan Suci

Tawar hati (ayat 25)
Putus asa

A

○

Jangan menarik tanganmu
daripada hamba-hambamu
ini (ayat 6)Jangan menolak
menolong kami

Bantuan Tambahan dari Tuhan

○

Yosua 10

○

Memahami Tulisan Suci

1. Dua perbuatan luar biasa apakah yang dilakukan Tuhan
untuk membantu orang Israel bertempur dengan
musuh-musuh mereka?
2. Bantuan apakah yang kita peroleh di zaman sekarang
untuk menahan godaan-godaan dan kejahatan? (Anda
mungkin perlu membaca 1 Nefi 14:1214 untuk
memperoleh gagasan).

B

Menyamakan Tulisan Suci Dengan Diri
Anda Sendiri

1. Bacalah Yosua 10:2425 bandingkanlah apa yang Anda
baca dengan apa yang Tuhan katakan dalam 1 Korintus
15:2126; Ajaran dan Perjanjian 76:5862, 101106;
103:58. Uraikan apa yang diperintahkan Yosua agar
dilakukan para panglima tentara dan bagaimana hal ini
merupakan simbol terhadap apa yang akan dilakukan
Yesus terhadap umat-Nya.
2. Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri agar layak
menerima pertolongan dan perlindungan Tuhan?
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Yosua 1121

Yosua 2324

Penaklukan Kanaan Berlanjut

Pilihlah pada Hari Ini

Yosua 11 menguraikan lebih banyak lagi pertempuran yang
dimenangkan oleh Yosua dan orang Israel. Pasal 11 juga
menyebutkan bahwa orang Israel lama melakukan perang
melawan raja-raja. Kita tidak tahu mengapa diperlukan waktu
yang lebih lama bagi orang Israel untuk menaklukkan kota-kota
ini daripada menaklukkan kota-kota pertama yang mereka
perangi. Yosua 12 berisi daftar kota-kota dan raja-raja yang
dimusnahkan orang Israel, dan Yosua 13:114 berisi daftar
beberapa kota dan raja-raja yang tidak mereka musnahkan atau
usir. Kita tidak tahu persis mengapa kelompok-kelompok kota dan
raja ini tidak dimusnahkan atau diusir.

Sewaktu masih remaja, Yosua keluar dari Mesir dan waktu itu
dia adalah hamba Musa. Dia menyaksikan tulah-tulah di Mesir,
mukjizat di padang gurun, dan gerutu serta pemberontakan
orang Israel. Pada akhirnya, dia memimpin tentara Israel dalam
kemenangan mereka yang menakjubkan melawan kota-kota dan
raja-jara Kanaan. Yosua 2324 mencatat khotbah terakhir dari
pemimpin besar ini (yang kini berusia sangat lanjut) di Israel.
Setelah mempelajari sedikit mengenai kehidupan dan
pengalamannya, menurut Anda apakah tema utama
ceramahnya?

Mulai Yosua 13 sampai Yosua 21 kita membaca mengenai
bagaimana negeri tersebut dibagi di antara suku-suku Israel.
Lihat peta untuk mengetahui perkiraan perbatasan tanah yang
diterima masing-masing suku (lihat Kamus Alkitab peta 2).

Memahami Tulisan Suci
Yosua 23
Yosua 24
Sungai Efrat (ayat 23, 14
15)Sungai Yordan

Yosua 22

Mempelajari Tulisan Suci

Menetap di Bagian Timur
Sungai Yordan

A

Diagram Nasihat Yosua

Buatlah dua diagram di dalam buku catatan Anda seperti
contoh di bawah untuk melambangkan apa yang
diperintahkan Yosua kepada orang Israel dalam Yosua 23.
Dalam diagram pertama, buatlah daftar di bawah bagian
Tindakan apa yang diperintahkan Yosua agar
dilakukan Israel; kemudian buatlah daftar di bawah
bagian Akibat berkat-berkat yang dijanjikan. Pada
diagram kedua, buatlah daftar di bawah bagian
Tindakan apa yang diperintahkan Yosua untuk tidak
dilakukan Israel, dan kemudian buatlah daftar di bawah
bagian Akibat apa yang akan terjadi karena
ketidakpatuhan mereka.

Sebelum diubah rupa, Musa memberikan tanah di bagian timur
Sungai Yordan kepada suku Ruben, suku Gad dan setengah dari
suku Manasye jika mereka mau membantu suku-suku lainnya
memperoleh tanah di bagian barat Sungai Yordan. Tanah bagian
barat ini diperoleh pada saat peristiwa-peristiwa dalam Yosua 22
terjadi.
Yosua 22 menceritakan mengenai kedua suku Ruben dan Gad
dan setengah dari suku Manasye yang kembali untuk menerima
tanah warisan mereka di bagian timur Sungai Yordan. Sukusuku lainnya salah mengerti terhadap sesuatu yang dilakukan
ketiga suku ini dalam perjalanan yang mereka anggap sebagai
melanggar Hukum Musa dan mereka hampir terlibat dalam
perang. Tetapi para pemimpin suku-suku tersebut berunding
bersama dan menyelesaikan masalah mereka dengan damai.
Seperti orang-orang di zaman ini, kita juga hendaknya mencari
tahu masalah yang sebenarnya sebelum kita menghakimi orang
lain.
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Tindakan
Yosua 24:68, 11

Akibat
Yosua 24:9 10

Tindakan
Yosua 24:12, 16

Akibat
Yosua 24:1516

B

2. Karena semua hal yang dilakukan Tuhan untuk
keluarga Israel, apa yang diminta Yosua agar mereka
lakukan dalam ayat 1415?

Penguasaan Ayat SuciYosua 24:15

1. Buatlah daftar cara-cara Tuhan telah memberkati orang
Israel yang disebutkan dalam Yosua 24:113.

3. Bagaimanakah nasihat Yosua dalam ayat 15 dapat
memberkati kehidupan Anda sekarang?

Kitab Hakim-hakim
Tema Utama

Kitab Hakim-hakim menceritakan sejarah Israel antara
kematian Yosua dan pemilihan Samuel sebagai Nabi.
Meskipun Kitab Hakim-hakim berisi kisah-kisah mengenai
sejarah bangsa Israel, kisah-kisah ini tidak berarti harus
tersusun sesuai dengan urutan sejarah dan tentu saja tidak
lengkap untuk dapat menceritakan sejarah bangsa Israel
secara keseluruhan. Hakim-hakim berisi kisah-kisah
mengenai penyembahan berhala dan ketidaktaatan hukum
yang mirip dengan masyarakat kita sekarang. Beberapa di
antara kisah tersebut aneh, tragis, atau mengandung unsurunsur yang menjijikkan, dan kita bertanya-tanya bagaimana
mungkin orang Israel dapat berlaku sedemikian jahat.
Tetapi kita juga melihat tangan Tuhan sewaktu Dia
menolong Israelmeskipun sebagian besar kerohanian
mereka lemah pada masa-masa ini. Kitab Hakim-hakim
adalah saksi bahwa Tuhan dapat menolong kita dalam
kelemahan kita jika kita mau berpaling kepada-Nya.

Setelah Tuhan memimpin orang Israel masuk ke negeri
perjanjian dengan kekuatan yang menakjubkan, iman dan
komitmen mereka tidak terus berkembang. Mereka tidak
mengusir semua orang Kanaan dan bahkan mulai menerima
beberapa gaya hidup jahat orang Kanaan. Sebagai akibatnya,
orang Israel kehilangan kesatuan dan pecah menjadi sukusuku dan keluarga. Siklus kemurtadan dan pembebasan
terjadi berulang-ulang dalam Kitab Hakim-hakim (lihat
ilustrasi di bawah). Siklus ini dimulai ketika orang-orang
yang telah diberkati Allah melupakan-Nya dan terlibat
dalam praktik-praktik yang Dia larang, misalnya mengikuti
agama orang Kanaan. Dosa dan kejahatan tersebut
mengandung akibat. Salah satu akibat penting adalah bahwa
orang Israel kehilangan perlindungan Tuhan dalam melawan
musuh-musuh mereka dan dibawa ke dalam perbudakan.
Akhirnya, setelah mereka dengan tulus menjadi rendah hati
dan bertobat, Tuhan membebaskan umat-Nya dan membuat
mereka menjadi makmur kembali.

Siapakah Hakim-hakim?

Hakim-hakim berarti para pemimpin dalam suku-suku
Israel yang dipilih oleh Allah atau orang-orang untuk
membebaskan orang Israel dari para musuh mereka. Hakimhakim lebih menyerupai pemimpin militer daripada hakimhakim sesungguhnya yang menangani masalah-masalah
hukum. Orang-orang menjadikan mereka pahlawan,
meskipun hakim-hakim yang hidup benar berusaha
mengajarkan bahwa pemimpin sejati Israel adalah Tuhan
(lihat Hakim-hakim 8:23; 11:27).

Siapa

Apakah yang Mereka Lakukan

Ehud

Membunuh raja musuh

Debora

Seorang nabiah yang mengilhami tentara Israel

Gideon

Bergantung pada Tuhan untuk memimpin Israel
memperoleh kemenangan dengan jumlah tentara yang
sangat sedikit

Yefta

Dipilih orang untuk memimpin Israel memperoleh
kemenangan, tetapi memberikan janji yang bodoh

Simson

Ditahbiskan sebelumnya untuk melaksanakan pekerjaan
besar, tetapi menyia-nyiakan karunia-Nya

Pelajaran Apa yang Dapat Kita Petik dari
Kitab Hakim-hakim?

Mengapa orang Israel membiarkan mereka mengalami siklus
ini berulang kalidalam Kitab Hakim-hakim saja terdapat
dua belas kali? Orang dan kelompok orang-orang di zaman
kita sekarang, juga terseret dalam siklus ini. Presiden
Spencer W. Kimball mengatakan Hanya sedikit orang yang
dengan sadar dan sengaja memilih untuk menolak Allah dan
berkat-berkat-Nya. Agaknya, kita belajar dari tulisan suci
bahwa menjalankan iman tampaknya selalu lebih sulit
daripada mengandalkan pada hal-hal yang dapat langsung
diperoleh, maka manusia duniawi cenderung untuk
mengalihkan kepercayaannya kepada Allah pada hal-hal
materi. Oleh karena itu, di segala zaman, ketika manusia
terjatuh dalam kekuasaan Setan dan kehilangan iman,
mereka menggantikan pengharapan pada lengan daging
dan pada dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga,
besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau
mendengar atau mengetahui (Daniel 5:23)yaitu berhala
(The False Gods We Worsphip, Ensign, Juni 1976, 4).
Simaklah siklus ini sewaktu Anda membaca Kitab Hakimhakim.
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Siklus Kemurtadan

Hakim-hakim 23

Kesetiaan dan
kepatuhan
Kejahatan

Kedamaian dan
kemakmuran

Pertobatan

Pembebasan

Ehud Membebaskan Israel

Sesuai dengan pola-pola bagan di atas, Hakim-hakim 1
menguraikan bagaimana orang Israel memang mengusir orang
Kanaan dan kemudian bagaimana mereka membuat perjanjian
dengan mereka. Hakim-hakim 23 menguraikan bagaimana
orang Israel kemudian terjatuh dalam penyembahan berhala
karena pernikahan di luar perjanjian dengan orang Kanaan.
Siklus tersebut berlanjut dan pada akhirnya mereka dibebaskan
dengan bantuan seorang hakim yang bernama Ehud.

Kehancuran
dan penindasan

Hakim-hakim 1

Dalam Hakim-hakim 23 kita membaca beberapa kali bahwa
orang Israel membangkitkan murka Tuhan. Sesungguhnya
kita mengetahui bahwa amarah Tuhan bangkit (lihat Hakimhakim 2:14, 20; 3:8). Meskipun ini kedengarannya keras,
mengetahui sedikit mengenai dewa Baal dan Asytoret dapat
menolong kita memahami mengapa Tuhan sangat marah. Baal
adalah dewa kesuburan berjenis kelamin lelaki, dan Asytoret
adalah dewi kesuburan pasangannya. Memujanya merupakan
pelanggaran jasmani terhadap hukum kesusilaan. Semua
pelanggaran terhadap hukum kesusilaan adalah dosa besar dan
merusak kerohanian, tetapi melakukannya demi penyembahan
adalah kekejian yang tak terhingga bagi Bapa Surgawi.

Siapakah yang Akan
Berperang di Pihak Kita?

Ayat pertama dalam Hakim-hakim 1 berisi pertanyaan dasar
mengenai kitab tersebut: Siapakah daripada kami yang harus
lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang
melawan mereka  Dari apa yang kita baca dalam Kitab Yosua,
jawabannya adalah jelas: Tuhan. Seperti yang dikatakan
Presiden Kimball dalam kutipan di atas: Menjalankan iman
tampaknya selalu lebih sulit daripada mengandalkan pada halhal yang dapat langsung diperoleh. Hal ini tentu saja berlaku
bagi orang-orang dalam Kitab Hakim-hakim. Orang Israel telah
murtad dari iman dan mengandalkan pada manusia fana dan
tentarabukan pada Tuhanuntuk membebaskan mereka.

Hakim-hakim 45
Debora Sang Nabiah

Hakim-hakim 1 memperkenalkan gagasan utama lainnya dalam
Kitab Hakim-hakim dengan menceritakan kepada kita mengenai
kelompok-kelompok orang yang tidak diusir oleh suku-suku
Israel. Bukannya mengusir dan memusnahkan orang-orang ini,
Hakim-hakim 1 mengatakan bahwa orang Israel membuat
perjanjian dengan mereka. Bagan di bawah memperlihatkan
bagaimana hal ini merupakan tahap pertama mereka
meninggalkan Allah dan menyembah berhala.

Hakim-hakim 45 menceritakan mengenai bagaimana Israel
dibebaskan dari perbudakan musuh-musuh mereka dibawah
pimpinan seorang wanita yang bernama Debora, yang
merupakan seorang hakim dan nabiah. Dia menubuatkan bahwa
seorang wanita akan menghancurkan para pemimpin musuh.
Nubuat tersebut digenapi ketika seorang wanita bukan dari
keturunan Israel yang bernama Yael membunuh pemimpin
tentara musuh. Orang-orang belajar bahwa jika mereka
mempercayai Tuhan, maka Dia dapat membebaskan mereka.

Ketidakpatuhan Menuntun pada Penyembahan Berhala
Membiarkan orang Kanaan tetap tinggal di negeri

Hakim-hakim 5 berisi kata-kata sebuah nyanyian yang
dinyanyikan orang Israel mengenai peristiwa penting ini. Musik
dapat menjadi sarana yang kuat untuk memuji Allah (lihat juga
A&P 25:12).

Perjanjian, penghormatan, dan toleransi

Pernikahan di luar perjanjian

Penyembahan berhala
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C

Hakim-hakim 68

Lengkapilah Kalimat-kalimat Ini

Lengkapilah kalimat-kalimat ini dengan kata-kata Anda
sendiri dengan menggunakan apa yang telah Anda
pelajari dalam Hakim-hakim 7.

Gideon

1. Gideon memilih 300 pria yang ...
2. Seorang pria menceritakan kepada Gideon mengenai
mimpinya dimana ...
3. Para prajurit tentara menggunakan buyung-buyung dan
sangkakala untuk ...

Hakim-hakim 68 menceritakan kisah mengenai seorang hakim
agung yang bernama Gideon, yang dibesarkan oleh Tuhan
untuk membebaskan orang Israel setelah mereka kembali jatuh
ke dalam kemurtadan.

D

1. Umpamakan Anda dipilih untuk mencalonkan Gideon
sebagai raja Israel. Apa yang akan Anda katakan
mengenai dirinya untuk meyakinkan orang lain bahwa
dia akan menjadi seorang raja yang baik?

Memahami Tulisan Suci

2. Tulislah menurut Anda apa yang akan dikatakan oleh
Gideon setelah Anda mencalonkan dirinya (lihat
Hakim-hakim 8:2223).

○

○

○

Hakim-hakim 6
Tangan (ayat 12, 9, 14)
Kekuasaan

Efa (ayat 19)Kira-kira 36
liter (lihat Kamus Alkitab)

E

Hakim-hakim 6:17Berikanlah Kepadaku Tanda
Tuhan memerintah kita untuk tidak mencari tanda-tanda;
melainkan menjalankan iman dan kepatuhan sebelum
menerima kesaksian (lihat Eter 12:6; A&P 63:712). Dalam
hal ini, Gideon sebetulnya tidak mencari suatu tanda karena
dia berusaha untuk mengetahui apakah utusan yang telah
mengunjunginya benar-benar seorang utusan, karena dia
hidup di zaman pemujaan agama palsu dan tidak ingin
diperdaya oleh seorang utusan dari sumber yang palsu.

Hakim-hakim 910
Siklus Berlanjut

○
○
○
○

Permulaan giliran jaga
tengah malam (ayat 19)
Setelah jam 10 malam

Hakim-hakim 8

Hakim-hakim 9 menceritakan mengenai Abimelekh, putra
Gideon, yang memanfaatkan ketenaran ayahnya dan menjadi
Raja Sikhem. Kisah tersebut menolong kita melihat masalah
yang timbul karena mengabaikan Tuhan dan hanya menaruh
kepercayaan kepada manusia untuk memimpin dan
memerintah kita.

Efod (ayat 27)Selembar
kain yang dikenakan pada
leher, bahu dan dada (lihat
Kamus Alkitab)

Hakim-hakim 10 mencatat bahwa Israel terus menyembah
berhala. Sebagai akibatnya, mereka tidak memperoleh
perlindungan dari Tuhan dan ditaklukkan oleh musuh-musuh
mereka. Kemudian mereka mulai berseru kepada Tuhan untuk
meminta pertolongan. Dalam kasus ini, Tuhan sangat marah
ketika mereka berseru memohon pertolongan. Dia menyuruh
mereka untuk berseru kepada allah-allah yang mereka
sembah dan melihat apakah allah-allah tersebut mau
membebaskan mereka (lihat Hakim-hakim 10:1314).

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan tiga dari kegiatan berikut ini (AE) sewaktu Anda
mempelajari Hakim-hakim 68.

A

Mendahulukan yang Utama

1. Menurut Hakim-hakim 6:2532, apakah hal pertama
yang dilakukan Gideon sewaktu dia berusaha
membebaskan orang Israel dari orang Midian?
2. Menurut Anda mengapa Tuhan memerintahkan Gideon
untuk melakukan hal ini terlebih dahulu?

B

Pelajaran Apakah yang Dipetik?

Bagaimanakah kisah mengenai Gideon dalam Hakimhakim 68 sama dengan inti ajaran dalam Ajaran dan
Perjanjian 1:19?

Hakim-hakim 7
Buyung (ayat 16, 19)Kendi

Seorang Raja

Bagaimana Menurut Pendapat Anda?

Menurut Anda mengapa Tuhan mengurangi jumlah
tentara Israel sebelum mereka pergi bertempur?
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Hakim-hakim

hakim 13, tulislah sepucuk surat kepada Simson untuk
menolongnya memahami betapa hebat orang tua yang
dia miliki.

1112

Kisah Mengenai Yefta

Hakim-hakim

1415

Kesalahan Demi Kesalahan
Dengan mengikuti pola para pemimpin dalam Kitab Hakimhakim, Yefta tidak mungkin dapat menjadi seorang pemimpin.
Dia adalah putra seorang pelacur dan setelah dewasa dia
diusir dari rumah dan keluarganya oleh saudara tirinya. Akan
tetapi, Tuhan memilih orang dari keluarga miskin ini untuk
membebaskan Israel dari musuh-musuh mereka. Dia beriman
kepada Allah dan meninggalkan berhala, yang memberinya
kekuatan Tuhan dalam usaha-usahanya.

Meskipun Simson dilahirkan dengan memiliki janji-janji dan
berkat besar, Hakim-hakim 1415 menceritakan kepada kita
bagaimana dia menyalahgunakan karunia-karunia pemberian
Allah tersebut. Berkat-berkat yang dijanjikan kepada Simson
sama dengan berkat-berkat yang dijanjikan kepada kita dalam
berkat bapa bangsa kita: janji-janji dan berkat-berkat hanya
akan digenapi jika kita hidup layak (lihat A&P 130:2021).
Sewaktu Anda membaca, pikirkanlah mengenai tindakantindakan Simson yang mengajar kita mengenai fokus
kehidupannya.

Hakim-hakim 13
Kelahiran Simson

Memahami Tulisan Suci
Hakim-hakim 14
Hakim-hakim 15

Pernahkah Anda menanyakan kepada orang tua Anda
mengenai peristiwa seputar kelahiran Anda? Apakah yang
mereka pikirkan sewaktu mereka mempersiapkan diri untuk
menerima Anda dalam kehidupan mereka? Apakah yang
mereka harapkan Anda capai setelah dewasa? Hakim-hakim 13
menceritakan mengenai peristiwa kelahiran Simson. Sewaktu
Anda membaca, carilah apakah yang dipikirkan dan
diharapkan orang tua Simson pada saat dia dilahirkan.

Hakim-hakim 14:6, 19; 15:14Berkuasalah Roh Tuhan
Atas Dia
Dalam kejadian ini, ketika kita membaca bahwa Roh
Tuhan berkuasa atas Simson, ini berarti bahwa dia pernah
hidup layak untuk memiliki Roh, yang kemudian Roh itu
pergi sewaktu dia menjadi sombong dan tidak patuh.

Mempelajari Tulisan Suci

Memahami Tulisan Suci

A

Hakim-hakim 13

○

○

○

○

1. Buatlah sebuah tabel seperti contoh di dalam buku
catatan Anda, dan isilah dengan informasi yang Anda
pelajari dari rujukan tulisan suci berikut:

○

Seorang nazir (ayat 7)
Suatu pemanggilan khusus
dibawah Hukum Musa (lihat
Bilangan 6:121)

Rujukan

Mempelajari Tulisan Suci
A

Apa yang Dilakukan
Simson?

Mengapa?

Hakim-hakim 14:56
Hakim-hakim 14:19

Pemanggilan Khusus

Hakim-hakim 15:15

Uraikan bagaimana istilah-istilah berikut berhubungan
dengan sesuatu menjelang kelahiran dan mengenai
pemanggilan Simson: mandul, minuman, pisau cukur,
malaikat, korban bakaran.

B

Apakah Masalahnya?

Hakim-hakim 15:68

2. Tulislah menurut Anda apa kelemahan terbesar
Simson? (lihat Hakim-hakim 1415).

Menulis Surat

Umpamakan Anda adalah bibi atau paman Simson dan
bahwa Simson sekarang menginjak usia remaja.
Berdasarkan apa yang telah Anda baca dalam Hakim-
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dapat Anda bawa kembali ke hadirat Bapa Surgawi kita.
Semua yang harus Anda lakukan adalah mengingat tiga
kata ini: patuhilah perjanjian Anda, yaitu tanggung jawab
dan ikrar yang telah Anda buat. Patuhilah perjanjian
Anda (dalam Conference Report, Oktober 1966, 99).

Hakim-hakim 16
Simson dan Delila

B

Tidak Taat Sekali

Bacalah Bilangan 6:19 dan buatlah daftar persyaratan
untuk menjadi orang nazir. Di sebelah masing-masing
persyaratan, tulislah sebuah rujukan tulisan suci dari
Hakim-hakim 1416 yang memperlihatkan saat ketika
Simson tidak mematuhi persyaratan itu, dan kemudian
jelaskan dengan singkat apa yang telah dia lakukan.

Setelah membaca
Hakim-hakim 1315,
menurut Anda
pelajaran apa yang
dapat dipetik Simson
dari pengalamanpengalamannya?
Sewaktu Anda
membaca Hakimhakim 16, pelajarilah apakah dia benar-benar telah memetik
pelajaran?

Hakim-hakim

1721

Israel Menderita karena
Ketidakpatuhan

Memahami Tulisan Suci
Hakim-hakim 1721 dapat dihubungkan dengan pernyataan
yang terdapat dalam Hakim-hakim 17:6 dan kemudian diulang
kembali dalam ayat terakhir Hakim-hakim 21:25: Pada zaman
itu tidak ada raja di antara orang Israel; setiap orang berbuat
apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Penulis
tampaknya ingin memperlihatkan kepada kita kebenaran dari
ayat-ayat ini melalui apa yang dia tulis dalam Hakim-hakim
1721. Pasal-pasal ini menguraikan beberapa masa paling
buruk dalam sejarah Israel dan mungkin mempersiapkan kita
untuk memahami mengapa Israel mengira bahwa mereka
membutuhkan seorang raja (yang terjadi pada awal kitab
berikutnya, 1 Samuel). Sayangnya, Israel tidak menyadari
bahwa mereka sebenarnya dapat menjadikan Tuhan sebagai
raja mereka dan bahwa Dia dapat memberi mereka kedamaian
dan jalan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi.
Dalam kasus ini, kita harus belajar dari kesalahan Israel,
bukan dari keberhasilan mereka.

Hakim-hakim 16

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menerapkan Perkataan Para Nabi dan
Rasul Modern

Bagaimanakah Simson dapat memperoleh manfaat dari
mengikuti nasihat berikut? Tulislah jawaban Anda di
dalam buku catatan Anda. Presiden N. Eldon Tanner dari
Presidensi Utama mengatakan, Sekali lagi saya ingin
mengatakan kepada Anda, ingatlah tiga kata ini:
patuhilah perjanjian Anda. Dan dengan perasaan yakin
saya mengatakan kepada Anda bahwa jika Anda dan
keluarga Anda mau mematuhi perjanjian-perjanjian ini,
Anda akan bahagia, Anda akan berhasil, Anda akan
dihormati, Anda akan memiliki keluarga yang baik yang

Kitab Rut
Kisah yang singkat dan penting ini terjadi pada masa Kitab
Hakim-hakim. Akan tetapi, tidak seperti kisah-kisah lainnya
dalam Kitab Hakim- hakim, kisah ini penuh pengharapan,
iman dan berakhir dengan bahagia.

injil yang benar. Kita juga belajar bahwa kasih dan belas
kasihan Tuhan diberikan kepada mereka yang
menginginkannya, bahkan meskipun mereka dibesarkan di
luar perjanjian.

Iman Seseorang yang Baru Percaya
kepada Injil

Seorang Keturunan Bangsawan
Anda mungkin tertarik mengetahui bahwa yang termasuk
keturunan Rut adalah Daud, yaitu seorang Raja di Israel, dan
Tuhan Yesus Kristus. Sewaktu Anda membaca, simaklah apa
yang dilakukan Rut yang memperlihatkan bahwa dia adalah
seorang leluhur yang layak bagi Juruselamat.

Menarik untuk disimak bahwa Rut bukan dilahirkan
sebagai orang Israel, melainkan orang Moab. Rut menikah
dengan orang Israel dari suku Yehuda yang tinggal di Moab
pada waktu terjadi kelaparan. Dari Kitab Rut kita dapat
belajar mengenai iman seorang yang baru percaya kepada
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Rut 2Pemetikan Susulan di Ladang Boas
Menurut Hukum Musa, para petani tidak boleh memanen
semua panenan mereka, tetapi harus menyisakan sedikit di
ladang agar orang miskin dapat memungutnya (lihat
Imamat 19:910).

Rut 1
Ke Mana Engkau Pergi, ke
Situ Jugalah Aku Pergi

Mempelajari Tulisan Suci
A

Bagaimana Pendapat Anda

Jelaskan menurut Anda mengapa Boas bersikap sangat
baik kepada Rut.

Hal paling penting apakah yang pernah Anda korbankan demi
komitmen Anda terhadap injil yang benar? Sewaktu Anda
membaca Rut 1, pikirkanlah mengenai apa yang dikorbankan
Rut.

Rut 34

Memahami Tulisan Suci
Rut 1

Rut dan Boas Menikah

Mempelajari Tulisan Suci
Menghadapi Tantangan

Rut 34 mencatat beberapa adat istiadat yang tidak lagi
dilaksanakan sekarang. Penjelasan berikut dapat menolong
Anda sewaktu Anda membaca:

1. Buatlah daftar sekurang-kurangnya tiga pencobaan
yang dihadapi orang-orang dalam Rut 1.
2. Pilihlah satu pencobaan yang pernah Anda hadapi, dan
uraikanlah dengan singkat.

 Menurut Hukum Musa, saudara terdekat bertanggung jawab
untuk mengurus janda, termasuk menikahi janda yang masih
dapat memberikan keturunan (lihat Ulangan 25:510).

3. Apa yang dapat Anda pelajari mengenai menghadapi
tantangan Anda dari contoh-contoh dalam pasal ini?

 Rut mengikuti adat istiadat tersebut, dalam Rut 3, untuk
memberitahu Boas bahwa dia bersedia dinikahi. Pelanggaran
susila tidak terjadi. Ketika Rut meminta Boas
mengembangkan sayapnya, untuk melindungi dirinya,
pada dasarnya dia mengatakan Tolong jagalah saya.

Rut 2

 Ada seorang pria lain yang memiliki hubungan saudara lebih
dekat dengan Rut daripada Boas, tetapi dia tidak bersedia
memikul tanggul jawab mengurus Naomi dan Rut
khususnya tanggung jawab menikahi Rut. Sedangkan Boas
bersedia menerima tanggung jawab tersebut.

Rut Bertemu Boas

Memahami Tulisan Suci

Presiden Spencer W. Kimball
mengatakan, Allah tidak
saja memperhatikan kita, Dia
juga menjaga kita. Tetapi
biasanya Dia memenuhi
kebutuhan kita melalui orang
lain (The Abundant Life,
Ensign, Juli 1978, 4).
Carilah gagasan ini sewaktu
Anda meneruskan membaca
kisah mengenai Rut.

○
○

○
○
○
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Rut 2

A

Efa (ayat 17)Kira-kira 36
liter (lihat Kamus Alkirab)

Memilih Suami atau Istri

Berikanlah contoh dari Rut 14 yang memperlihatkan
sifat-sifat yang dimiliki Boas sebagai suami (jika Anda

○

○

○

Rut 4

Memahami Tulisan Suci
Mengirik (ayat 17)
Memisahkan bulir-bulir dari
sekam

○

Tempat pengirikan (ayat
2)Tempat dilakukan
penampian

Bersuraplah (ayat 3)
Pakailah wewangian

○

Menampi (ayat 2)
Memisahkan bulir jelai dari
sekam

○

Rut 3

○

A
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2. Bagaimanakah tindakan Rut merupakan teladan
terhadap apa yang dapat kita lakukan untuk datang
kepada Kristus?

wanita), atau sifat-sifat yang dimiliki Rut sebagai istri
(jika Anda pria).

B

Kegiatan PilihanMenjawab Pertanyaan

1. Bagaimanakah hal-hal yang dilakukan Boas terhadap
Rut serupa dengan apa yang dilakukan Kristus
terhadap kita?

Kitab Pertama Samuel
Nabi atau Raja-raja

1 Samuel 1

Kitab 1 Samuel dimulai dengan kisah mengenai kelahiran
Samuel dan berisi laporan mengenai pelayanannya. Kitab
ini menguraikan mengenai pelayanan seorang nabi kepada
raja-raja Israel, sehingga 1 Samuel pada dasarnya
merupakan cerita mengenai bangsa Israel juga. Orang Israel
menolak nasihat Tuhan untuk menaruh kepercayaan
kepada-Nya dan diperintah oleh Hakim-hakim dan para
nabi tetapi sebaliknya justru meminta diperintah oleh
seorang raja.

Untuk Mendapat Anak Inilah
Aku Berdoa

Persiapan Mempelajari 1 Samuel

Presiden Spencer W. Kimball
mengatakan, Kelak, ketika cerita
seluruhnya mengenai kelegaan
zaman ini dan sebelumnya
diungkapkan, akan dipenuhi
dengan kisah-kisah gagah berani
mengenai kaum wanita kita,
kebijaksanaan dan pengabdian
mereka, keberanian mereka, karena
mungkin seperti yang dipahami
oleh orang, sebagaimana wanita
adalah orang yang pertama berada
di kubur Tuhan Yesus Kristus
setelah kebangkitan-Nya, kaum
wanita kita yang hidup benar sering kali memiliki naluri yang
sangat peka terhadap hal-hal yang berdampak kekal (dalam
Confrence Report, April 1978, 6; atau Ensign, Mei 1978, 5).

Samuel jelas bukan penulis 12 Samuel, karena kita
membaca mengenai kematiannya sebelum akhir 1 Samuel.
Kitab 1 Samuel ditulis oleh seseorang di zaman Raja Salomo.

Orang-orang Penting dalam 1 Samuel

Eli dan Samuel

Ibu Samuel, Hana, tentu saja dapat dianggap sebagai salah
seorang wanita yang dimaksud oleh Presiden Kimball. Sewaktu
Anda membaca 1 Samuel 1, carilah kejadian-kejadian yang
memperlihatkan kehebatannya. Pertimbangkanlah apa maknanya
bagi anak-anak untuk memiliki orang tua seperti Hana dan
Elkana. Mempelajari mengenai mereka memberi kita teladan
untuk diikuti sewaktu kita menjadi orang tua.

Saul

Yonatan

Daud dan Goliat
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kita tidak mengabdikan anak kita kepada Tuhan dengan
cara seperti itu di zaman sekarang; akan tetapi, menurut
Anda apa yang dapat Anda lakukan sebagai orang tua
untuk memberi anak-anak Anda perasaan seperti yang
dirasakan Samuel sewaktu tumbuh dewasa, perasaan
bahwa dia adalah milik Tuhan dan sangat setia terhadap
pelayanan Tuhan sepanjang hidupnya?

Memahami Tulisan Suci
1 Samuel 1
Hanya satu bagian (ayat
5)Bagian terbesar
Madu (ayat 6)Musuh,
berarti istri lainnya, yang
merupakan pesaingnya

1 Samuel 2

Bernazar (ayat 11, 21)
Berjanji

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Diberikannya
masingmasing sebagian (ayat 4)
Hukum Musa mengizinkan
imam untuk mengambil
sebagian dari daging kurban
persembahan untuk dimakan.
Sisanya dikembalikan kepada
keluarga setelah daging
tersebut dimasak di mezbah.
Masing-masing anggota
keluarga menerima
sebagian, atau porsi dari
yang dikembalikan kepada
keluarga.

○

○

○

○

○

○

Anak-anak Eli

Mengapa orang tua seharusnya memperbaiki anak mereka
sewaktu anak-anak tersebut berbuat salah? Apa yang akan
terjadi jika mereka tidak diperbaiki? Bagaimanakah perasaan
Tuhan terhadap anak-anak yang diabaikan? Contoh lainnya
mengenai pengaruh orang tua terhadap kehidupan anak-anak
mereka dapat ditemukan dalam 1 Samuel 2.

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari 1 Samuel 1.

Cara Menghadapi Tantangan

Dari peristiwa-peristiwa yang telah Anda baca dalam 1
Samuel 1, apa yang dapat Anda pelajari dari Hana untuk
diterapkan di dalam pengalaman hidup Anda sendiri?

C

○

Orang-orang dursila (ayat
12)Orang-orang yang tidak
berharga, jahat

Uraikan menurut Anda bagaimana rasanya menjadi anak
Hana. Sertakan di dalam jawaban Anda beberapa tabiat
yang Anda baca dalam 1 Samuel yang memperlihatkan
ibu seperti apa Hana itu.

○

1 Samuel 2

Menurut Anda Bagaimana Rasanya?

○

B

Memahami Tulisan Suci

○

A

Efod (ayat 18, 28)Bagian
dari pakaian seorang imam
besar (lihat Kamus Alkitab)

1 Samuel 2:1217, 22Dosa Anak-anak Eli
Menurut Hukum Musa, para imam harus menerima bagian
daging tertentu untuk dimakan, tetapi mereka baru boleh
menerimanya setelah lemaknya dibakar di mezbah, dan
mereka tidak boleh menerima daging tambahan. Ketika
anak-anak Eli mengambil bagian yang bukan milik mereka
dan mengambilnya sebelum mereka boleh menerimanya,
mereka merampok persembahan bagi Allah dan menipu
orang-orang. Perhatikan bahwa karena tindakan anak-anak
Eli, orang menjadi tidak suka mempersembahkan kurban
bakaran (lihat 1 Samuel 2:17). Keadaan menjadi tambah
buruk karena seperti yang dinyatakan dalam ayat 22 mereka
berbuat zina dengan perempuan-perempuan yang datang ke
bait suci.

Bagaimana Anda Mengabdikan Diri Anda
kepada Allah?

Karena Hana mengabdikan Samuel dalam pelayanan
Tuhan, Samuel dibesarkan dalam lingkungan para imam
dan bekerja di kemah suci sepanjang hidupnya. Tentu saja

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan dua dari kegiatan berikut (AD) sewaktu Anda
mempelajari 1 Samuel 2.

A

Puji-pujian bagi Tuhan

1. Pilihlah menurut Anda apa judul lagu yang cocok
untuk puji-pujian Hana dalam 1 Samuel 2:110.
2. Pilihlah sesuatu yang diucapkan Hana mengenai Tuhan
dalam puji-pujian ini yang membuat Anda terkesan
dan jelaskan mengapa.
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B

2. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari teladan Samuel
mengenai bagaimana kita seharusnya menanggapi
ketika Tuhan, melalui para hamba-Nya, memanggil kita
untuk melayani?

Menerapkan Cerita pada Zaman Sekarang

Setelah membaca 1 Samuel 2:1217, jelaskan menurut
Anda apa yang dapat dipelajari oleh para pemegang
Imamat Harun zaman sekarang dari cerita ini.
Khususnya pertimbangkanlah apa yang dikatakan dalam
ayat 17.

C

1 Samuel 46

Menjadi Jaksa Penuntut

Anda ditugaskan untuk menggugat Eli dan anakanaknya di pengadilan. Bacalah 1 Samuel 3:13 dan
buatlah daftar kejahatan yang akan Anda gunakan
sebagai gugatan dan bukti-bukti untuk menunjukkan
bahwa mereka bersalah.

D

Tabut Perjanjian

Kewajiban Para Orang tua

Sewaktu kita mematuhi perintah-perintah, iman dan keyakinan
kita kepada Allah tumbuh. Sewaktu kita tidak mematuhi
perintah-perintah, kita mulai kehilangan keyakinan dan iman
dan sering berpaling kepada hal-hal duniawi untuk
menggantikan hilangnya kekuataan rohani kita. Orang Israel
berada dalam situasi seperti itu dalam 1 Samuel. Pasal 4
memberitahu kita bahwa orang Israel percaya bahwa mereka
dapat mengalahkan musuh-musuh mereka jika mereka membawa
tabut perjanjian ke dalam pertempuran. Mereka tidak mengerti
bahwa tabut tersebut, seperti bait suci, merupakan lambang
jasmani yang memiliki makna rohani yang dalam dan tabut
hanya memberkati orang Israel apabila mereka setia kepada
Tuhan dan perjanjian-perjanjian-Nya, yang dilambangkan oleh
tabut tersebut. Dengan perkataan lain, Allah dapat membebaskan
Israel dari musuh-musuh mereka jika mereka setia kepada-Nya.
Tetapi mereka justru memandang simbol diri-Nya, yang mereka
percayai memiliki kekuatan gaib. Dengan sangat kecewa, orang
Israel tidak saja kalah perang tetapi juga membiarkan orang
Filistin mengambil tabut perjanjian.

Bacalah Mosia 4:1415; Ajaran dan Perjanjian 68:2531;
93:4043 dan buatlah daftar apa yang diperintahkan
Tuhan kepada orang tua agar diajarkan kepada anakanak mereka.

1 Samuel 3
Samuel Mendengarkan Tuhan

Dalam 1 Samuel 2 kita
membaca bahwa Tuhan
tidak senang dengan Eli.
Tuhan mengatakan kepada
Eli bahwa Dia akan
mengangkat nabi lain. Pasal
3 menceritakan mengenai
pemanggilan Samuel untuk
menggantikan Eli sebagai
imam dan juga untuk
menjadi nabi bagi Israel.

Meskipun orang Israel salah karena menggunakan tabut
perjanjian dengan cara yang bersifat takhayul, tabut tersebut
tetap merupakan lambang penting bagi agama orang Israel, dan
Tuhan ingin agar tabut tersebut ditempatkan di kemah suci-Nya.
Sehingga, 1 Samuel 56 menceritakan mengenai apa yang terjadi
dengan orang Filistin setelah mereka merebut tabut tersebut
yang membuat mereka memutuskan kemudian untuk
mengembalikannya kepada orang Israel.

Sewaktu Anda membaca apa
yang terjadi dengan
Samuel, ajukan kepada diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan
berikut: Kapan dan bagaimanakah Tuhan dapat memberitahukan
kehendak-Nya kepada saya? Bagaimanakah saya harus
menanggapi bimbingan dan ilham yang Dia berikan?

1 Samuel 7
Pertobatan Membawa
Kemenangan

Memahami Tulisan Suci
Samuel 3

Setelah kalah perang dengan orang Filistin dengan mencoba
menggunakan tabut sebagai lambang keberuntungan, orang
Israel memiliki dua pilihan. Mereka dapat mencoba memperoleh
allah lain untuk menyelamatkan mereka (yang banyak dilakukan
oleh orang yang percaya takhayul), atau mereka dapat bertobat
dan lebih beriman dan percaya kepada Allah yang hidup,
bukannya kepada Allah yang hidup hanya dalam bentuk
simbol. Sewaktu Anda membaca 1 Samuel 7, perhatikan apa

Mempelajari Tulisan Suci
A

Pemanggilan Nabi Baru

1. Menurut 1 Samuel 3:1, mengapa Tuhan perlu
memanggil seorang nabi baru?
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Tanpa kesaksian yang kuat bahwa Allah hidup dan bahwa Dia
memberi kita perintah-perintah untuk kebaikan kita, kita dapat
memilih bertindak dengan cara yang lain karena semua orang
melakukannya dan kehilangan berkat-berkat menjadi umat
perjanjian Allah. Dalam 1 Samuel 8 kita diajar bahwa praktikpraktik duniawi yang menggiurkan telah menggoda orang Israel
dan mengancam kedudukan mereka sebagai umat kesayangan.

yang Samuel nasihatkan kepada umatnya agar mereka lakukan
dan apa yang terjadi ketika umat tersebut mengikuti nasihatnya.

Memahami Tulisan Suci
1 Samuel 7

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menyelamatkan Apa?

1. Bacalah 1 Samuel 4:3 dan jelaskan apa perkiraan orang
yang akan menyelamatkan mereka.
2. Apa yang dipercayai orang zaman sekarang yang akan
menyelamatkan mereka?
3. Apa yang dilakukan Samuel dalam 1 Samuel 7, dan apa
yang dia minta agar orang lakukan agar mereka dapat
diselamatkan dari musuh-musuh mereka?
4. Dengan cara apa kita dapat menggunakan hal-hal yang
sama ini untuk mengatasi tantangan dan godaan kita?
Berikan sebuah contoh.

Memahami Tulisan Suci

1 Samuel 8

1 Samuel 8

Berikanlah kepada Kami
Seorang Raja

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukanlah dua dari kegiatan berikut (AD) sewaktu Anda
mempelajari 1 Samuel 8.

A

Keberhasilan orang Israel melawan orang Filistin diceritakan
dalam 1 Samuel 7. Setelah kemenangan mereka, tampaknya
orang Israel menjadi lebih bersedia melakukan apa yang diminta
Samuel dari mereka. Tetapi iman mereka masih lemah. Orang
Israel tidak ingin mengikuti Samuel. Mereka menuntut diberi
seorang raja! Mereka telah menolak Tuhan sebagai raja mereka.
Pasal 8 dari 1 Samuel mencatat bahwa Tuhan menghibur
Samuel, mengatakan kepadanya bahwa orang-orang belum
menolaknya, melainkan menolak Tuhan. Kemudian, mereka
berubah dari mempercayai tabut perjanjian sebagai sumber
perlindungan mereka kepada mempercayai seorang pemimpin
yang kuat sebagai kunci keberhasilan mereka.

Apa yang Akan Terjadi?

Tuhan meminta Samuel menjelaskan kepada orang-orang
apa yang akan terjadi jika mereka memiliki seorang raja.
Dengan menggunakan 1 Samuel 8:1018, tulislah apa
yang akan terjadi dalam masing-masing kasus berikut
jika Israel memiliki seorang raja. Untuk masing-masing
kasus, berikan rujukan tulisan suci yang mendukung
jawaban Anda.
1. Raja memutuskan bahwa dia memerlukan lebih banyak
pelayan dalam kepegawaiannya.
2. Raja tersinggung oleh raja lainnya dan memutuskan
untuk berperang untuk membela kehormatannya.

Negara-negara di sekitar Israel memiliki raja-raja. Akan tetapi,
melalui Nabi Musa, Tuhan mengatakan kepada Israel bahwa
mereka adalah umat kesayangan-Nya, yang berarti bahwa
mereka secara khusus dipilih dan ditetapkan untuk menjadi
umat-Nya dan melakukan pekerjaan penyelamatan bagi anakanak-Nya yang lain. Banyak dari Hukum Musa menolong
mengingatkan orang Israel bahwa mereka berbeda dari bangsabangsa lainnya dan mereka dijanjikan berkat-berkat besar jika
mereka tetap berbeda dan tidak minta diterima oleh dunia dan
mencari kekayaan dunia. Tentu saja keinginan orang Israel
untuk menjadi seperti orang-orang di sekitar mereka bukan saja
masalah di zaman dahulu. Di zaman sekarang ada anggota
Gereja yang ingin hidup seperti orang-orang di sekitar mereka,
yang tidak memiliki kepercayaan dan standar yang sama. Sering
kali cara-cara dunia sangat menggiurkan.

3. Raja menetapkan anggaran belanja bagi pengeluaran
negara dan memutuskan bahwa dia memerlukan lebih
banyak uang lagi.
4. Orang-orang tidak senang terhadap raja dan dia
mengetahui mengenai keluhan mereka.

B

Motivasi

1. Bacalah 1 Samuel 8:19, 1922 dan jelaskan mengapa
orang-orang menginginkan seorang raja.
2. Mengapa alasan mereka menginginkan seorang raja
adalah salah?
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C

Mempelajari Tulisan Suci

Mempersiapkan Garis Besar Ceramah

Lakukan dua dari kegitan berikut (AC) sewaktu Anda
membaca 1 Samuel 910.

Umpamakan Anda diminta untuk berceramah mengenai
pelajaran yang dapat dipetik oleh Orang Suci Zaman
Akhir dari 1 Samuel 8. Buatlah daftar tiga gagasan utama
yang akan Anda cantumkam dalam ceramah Anda.

D

A

Menulis Berita

Umpamakan Anda adalah wartawan berita Israel yang
setia, yang mengikuti Saul untuk meliput semua
pengalamannya dalam 1 Samuel 910. Tulislah sebuah
artikel singkat yang menguraikan mengapa Saul
merupakan pilihan yang baik sebagai raja Israel.
Gunakanlah rujukan tulisan suci untuk mendukung
gagasan Anda.

Ketahuilah, Bahwa Setiap Jiwa Adalah
Bebas

Apa yang diajarkan 1 Samuel 8 kepada Anda mengenai
Tuhan, mengetahui bahwa Dia masih membiarkan orang
Israel memiliki seorang raja? (Alma 29:45 dapat
menolong Anda memperoleh jawaban)

B

1 Samuel 910

Menulis Jurnal

Berdasarkan apa yang telah Anda pelajari dari 1 Samuel
910, tulislah menurut Anda bagaimana perasaan Saul
setelah pengalamannya dipanggil menjadi raja di Israel.
Khususnya simaklah 1 Samuel 9:21; 10:6, 9, 2027.

Saul Diangkat Menjadi Raja

C

Menerapkan Perkataan Para Nabi dan
Rasul Modern

Apa hubungan pernyataan yang dikutip oleh Presiden
Harold B. Lee ini dengan apa yang terjadi dalam 1 Samuel
10:2627 Bahwa seseorang belum seluruhnya
dipertobatkan sebelum dia melihat kuasa Allah di dalam
para pemimpin Gereja ini, dan sebelum kesaksian itu
tertanam di dalam hatinya bagaikan api yang membara di
dada (dalam Conference Report, April 1972, 118; atau
Ensign, Juli 1972, 103).

Dalam 1 Samuel 8 umat
Israel mengatakan bahwa
mereka menginginkan
seorang raja, meskipun Nabi
Samuel menasihati agar
mereka tidak memilikinya.
Pasal 9 dalam 1 Samuel
mengajar kita betapa besar
kasih Tuhan kepada umatNya ketika kita menyadari
bahwa meskipun umat Israel
tidak mengikuti nasihat
Tuhan, Dia masih menolong mereka dengan mengilhami nabiNya untuk memilih dan melatih seorang raja bagi mereka.
Sewaktu Anda membaca, carilah apa yang dapat Anda pelajari
mengenai pemanggilan Tuhan.

1 Samuel 11
Saul Memimpin Israel
Berperang
Kisah mengenai Samuel memanggil
Saul dan mempersembahkannya
kepada orang-orang sebagai
pemimpin mereka terdapat dalam
1 Samuel 910. Pasal 11 dari
1 Samuel berisi laporan mengenai
keberhasilan Saul memimpin Israel
melawan musuh-musuh mereka.
Karena keberhasilan Israel, orangorang memperoleh keyakinan akan
kemampuan Saul untuk memimpin
mereka.

Memahami Tulisan Suci
1 Samuel 9
1 Samuel 10
Buli-buli (ayat 1)Wadah
1 Samuel 910Nabi Memilih Seorang Raja bagi Israel
Dengan menggunakan pola
yang sama seperti yang kita
gunakan di Gereja zaman
sekarang, Saul dipanggil oleh
orang yang memiliki wewenang
Tuhan (lihat Pasal-pasal
Kepercayaan 5), dia ditetapkan
oleh orang yang memiliki
wewenang, dia dilatih, dan dia
dipersembahkan kepada orangorang untuk didukung melalui pemungutan suara (lihat
1 Samuel 10:24).
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sehingga jalan ceritanya menjadikan Saul berkenan bagi
Tuhan dan Samuel.

1 Samuel 12

1 Samuel 14

Tuhan Tetap Raja

Sumpah yang Bodoh
Setelah orang Israel mengalahkan musuh-musuh mereka dalam
1 Samuel 11, orang-orang mungkin tergoda untuk mengatakan
kepada Samuel, Bukankah kami sudah mengatakan bahwa raja
akan bermanfaat bagi kita. Akan tetapi, 1 Samuel 12 mencatat
bahwa Samuel mengatakan kepada orang Israel agar mereka
memastikan untuk menahan godaan kita. Dia mengingatkan
kepada Israel bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari
musuh-musuh merekatanpa memandang siapa pemimpin fana
mereka. Meskipun Tuhan membiarkan mereka memiliki seorang
raja, Dia masih sebagai Raja Israel yang sejati (lihat 1 Samuel
12:12). Samuel berjanji kepada orang-orang bahwa jika mereka
memberontak melawan Tuhan, mereka akan kehilangan uluran
tangan-Nyabetapa pun hebat raja duniawi mereka.

Sewaktu kita tidak patuh dan tidak bertobat, kita kehilangan
penemanan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita cenderung
membuat keputusan-keputusan yang tidak baik. Tindakan Saul
dalam 1 Samuel 14 adalah contoh dari asas ini.
Laporan dalam 1 Samuel 14 menguraikan mengenai bagaimana
Saul, berharap untuk mengilhami tentaranya dan menerima
bantuan dari Allah, memerintah tentara Israel untuk berpuasa
sebagai persiapan sebelum bertempur melawan orang Filistin.
Untuk memperkuat perintah ini, Saul mengatakan bahwa siapa
saja yang kedapatan makan harus dihukum mati. Akan tetapi,
dia tidak tahu bahwa putranya sendiri, Yonatan, tidak hadir
sewaktu dia memberikan perintah tersebut. Yonatan makan
madu, dan Saul siap menghukum mati anaknya. Untunglah
orang-orang memohon kepada Saul dan dia tidak melaksanakan
sumpah yang bodoh ini.

1 Samuel 13
Saul Bertindak Bodoh

1 Samuel 15
Pentingnya

Seandainya Anda salah seorang dari dua puluh anggota Gereja
di sebuah pulau dan satu-satunya pemegang Imamat adalah
diaken dalam Imamat Harun. Apakah para diaken tersebut boleh
melaksanakan sakramen atau apakah lebih baik semua anggota
dibiarkan tanpa memiliki tata cara penting sakramen? Mengapa
tidak? Dalam 1 Samuel 13 kita membaca mengenai situasi
seperti ini.

Penatua Bruce R. McConkie mengatakan, Kepatuhan adalah
hukum utama surga, batu penjuru yang di atasnya semua
kebenaran dan kemajuan ditegakkan (Mormon Doctrine, edisi
ke-2 [1966], 539). Sewaktu Anda membaca 1 Samuel 15,
pertimbangkanlah apa yang diajarkan tulisan suci tersebut
mengenai asas kepatuhan.

Memahami Tulisan Suci
1 Samuel 13
Kusa (ayat 21)Tombak

Memahami Tulisan Suci

1 Samuel 13:8Sampai Waktu yang Ditentukan Samuel
Dalam 1 Samuel 10:8, Samuel meminta Saul untuk
menemuinya di Gilgal, dimana Samuel akan
mempersembahkan kurban baginya.

1 Samuel 15
1 Samuel 15:23Mengapa Memusnahkan Semua Orang
Amalek?
Jarang sekali di dalam tulisan suci Allah memerintahkan
dimusnahkannya suatu bangsa. Orang Amalek sangat kejam
terhadap orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir (lihat
Ulangan 25:1719). Mereka memilih orang yang lemah,
sakit, dan lanjut usia, yang berjalan dengan susah payah di
bagian belakang barisan dan membunuh orang yang
tertatih-tatih ini.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Kepatuhan

Seandainya Dia Dapat Melakukannya Lagi

Kadang-kadang kita berandai-andai kita dapat
mengulang kembali situasi tertentu dan membuat pilihan
lain. Tulislah ulang kisah dalam 1 Samuel 13:116
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1 Samuel 16

Lakukanlah dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari 1 Samuel 15.

A

Tuhan Memilih Seorang
Raja Baru

Membuat Perbandingan

Bandingkanlah apa yang diperintahkan Samuel agar
dilakukan Saul (lihat 1 Samuel 15:13) dengan apa yang
benar-benar dilakukan Saul (lihat 1 Samuel 15:49).

B

Dalih

1. Dalih apa yang diberikan Saul terhadap apa yang dia
lakukan daripada patuh kepada apa yang
diperintahkan kepadanya?
2. Tulislah sepucuk surat kepada Saul menjelaskan
mengapa dalih-dalihnya terhadap ketidakpatuhan
tidak dapat diterima. Pastikan Anda menanggapi setiap
dalihnya.

Karena ketidakpatuhan Saul, dia diberitahu bahwa raja lain akan
dipilih untuk Israel (lihat 1 Samuel 13:1314; 15:2628).
Seandainya Anda memilih raja baru, raja seperti apa yang akan
Anda cari? Sewaktu Anda membaca 1 Samuel 16, perhatikan apa
yang dikatakan Tuhan kepada Samuel mengenai memilih seorang
raja baru.

Memahami Tulisan Suci
1 Samuel 16
1 Samuel 16:1415Roh Jahat yang daripada Tuhan
Terjemahan Joseph Smith mengubah 1 Samuel 16:1415
untuk menunjukkan bahwa roh jahat bukan berasal dari
Tuhan.

Mempelajari Tulisan Suci
A

C

Penguasaan Ayat Suci1 Samuel 16:7

Apa yang diajarkan 1 Samuel 16:7 kepada kita mengenai
cara Tuhan memandang kita dan cara kita seharusnya
memandang orang lain?

Alasan Sebenarnya

1. Terakhir dalam 1 Samuel 15:24, Saul mengakui
mengapa dia melakukan apa yang telah dia lakukan.
Kenalilah beberapa alasan yang diberikan orang-orang
zaman sekarang terhadap tindakan ketidakpatuhan
mereka. Bagaimana jawaban mereka serupa dengan
jawaban Saul?

B

Kekuatan Musik

1. Musik memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi
perasaan kita. Apakah pengaruh musik Daud terhadap
Saul?
2. Kita hendaknya menyadari bahwa pengaruh musik
Daud terhadap Saul hanya bersifat sementara. Hal apa
yang akan memberi pengaruh permanen terhadap
perasaan Saul?

2. Menurut Anda apa yang dapat menolong menguatkan
kita agar tidak terperangkap pada godaan untuk
membenarkan tindakan kita?

3. Bagaimanakah orang zaman sekarang menggunakan
musik sama seperti yang dilakukan Saul?
4. Sebutkan sebuah nyanyian rohani atau lagu yang
menolong Anda merasakan adanya pengaruh Roh
Kudus.
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C

1 Samuel 17

1. Buatlah daftar tiga godaan paling besar yang menurut
Anda dihadapi orang-orang di Gereja zaman sekarang
di negara Anda.

Daud dan Goliat

2. Buatlah daftar lima gagasan atau kutipan dari 1 Samuel
17 yang akan Anda gunakan untuk ceramah berjudul
Mengatasi Tantangan-tantangan Pribadi Kita.

Kisah mengenai Daud dan Goliat adalah salah satu kisah paling
terkenal di antara kisah mana pun dalam Alkitab. Sewaktu
Anda mempelajari 1 Samuel kali ini, carilah apa yang dianggap
Daud merupakan sumber kekuatan dan keberanian bagi dirinya.
Juga ajukan kepada diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan
seperti ini: Pengaruh apakah yang diberikan pasal 16 terhadap
peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pasal 17? Mengapa
penting bagi Daud untuk mengalahkan Goliat setelah dia
diurapi oleh nabi Tuhan?

1 Samuel 1823
Saul Menginginkan Nyawa
Daud

Pasal 17 dari 1 Samuel mungkin dapat juga menolong Anda
memikirkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini:
Goliat-goliat macam apakah yang ada di dalam kehidupan
Anda? Perjanjian-perjanjian apa yang telah Anda buat dengan
Tuhan yang dapat memberi Anda kekuatan untuk mengalahkan
Goliat Anda? Bagaimana agar apa yang dilakukan Daud
untuk menunjukkan imannya kepada janji-janji Tuhan dapat
diterapkan dalam situasi-situasi kehidupan Anda?

Setelah mengalahkan Goliat, Daud menjadi pahlawan nasional.
Dia diundang untuk tinggal bersama Saul, di mana dia bekerja
erat dengan Saul dan dia menjadi sahabat dekat putra Saul,
Yonatan. Akan tetapi, Saul menjadi iri terhadap ketenaran
Daud, dan berusaha beberapa kali membunuh Daud dan
mengupayakan musuh-musuh Daud untuk membunuhnya.
Dalam 1 Samuel 1823 Saul berusaha membunuh Daud dan
Daud terus melarikan diri dan bersembunyi dari Saul. Di
sepanjang peristiwa ini, Daud tetap mempertahankan
persahabatannya dengan Yonatan. Dalam beberapa kesempatan,
Yonatan menolong melindungi Daud dari bahaya.

Memahami Tulisan Suci

Dari pasal-pasal ini, kita melihat perbedaan yang semakin
mencolok antara Daud, yang berusaha untuk berbuat benar di
hadapan Allah, dan Saul, yang ketidakpatuhan dan
ketidaksediaannya untuk bertobat membuat dia terputus dari
pengaruh Allah. Saul semakin jahat dan suka membunuh
sementara Daud menerima bantuan Tuhan untuk membebaskan.

Syikal (ayat 5, 7)Ukuran
berat (lihat Kamus Alkitab)
Efa (ayat 17)Kira-kira 26
liter (lihat Kamus Alkitab)

○

○

○

○

○

○

○

1 Samuel 17
Baju zirah yang bersisik
(ayat 5, 38)Baju baja yang
terbuat dari potonganpotongan kecil baja yang
dihubungkan bersama

Di akhir pasal-pasal ini, Daud memperoleh banyak pengikut,
yang menanti-nantikan saat ketika dia menjadi raja di Israel.

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari 1 Samuel 17.

A

Membuat Daftar

1 Samuel 24

Apa yang Mereka Katakan?

1. Tulislah satu hal yang dikatakan oleh masing-masing
orang ini dalam 1 Samuel 17: Goliat, Isai, Eliab, Daud,
dan orang-orang Israel.

Menghormati Orang yang
Diurapi Tuhan

2. Tulislah menurut Anda dua hal penting yang dikatakan
atau dilakukan Daud dalam 1 Samuel 17, dan jelaskan
mengapa.

B

Beberapa peristiwa dimana Saul berusaha membunuh Daud
dicatat dalam 1 Samuel 1823. Dalam 1 Samuel 24 kita
diberitahu mengenai saat ketika Daud memiliki kesempatan
untuk membunuh Saul tetapi dia tidak melakukannya. Alasan
mengapa dia tidak melakukannya dapat memberi kita pelajaran
penting mengenai rasa hormat dan setia kita terhadap orang
yang dipanggil oleh Tuhan.

Menggambar

Gunakanlah informasi dalam 1 Samuel 17 untuk
menggambar beberapa bagian dari kisah Daud dan
Goliat.

100

kita lakukan jika kita disakiti oleh orang yang kita kasihi, atau
dilangkahi dalam promosi, atau dituduh secara tidak benar, atau
mengecam pendapat kita secara tidak adil.

Memahami Tulisan Suci
1 Samuel 24

Apakah kita melawan? Apakah kita mengirim pasukan batalion
yang lebih besar? Apakah kita kembali pada pembalasan mata
ganti mata dan gigi ganti gigi, atau ... apakah kita sadar bahwa
pada akhirnya ini akan membuat kita buta dan tidak bergigi?
(dalam Conference Report, Oktober 1992, 23; atau Ensign,
November 1992, 18).

Mempelajari Tulisan Suci
A

Bagaimana Anda Akan Menjawabnya?

Terapkanlah alasan Daud untuk tidak membunuh Saul
dalam situasi di zaman sekarang sewaktu teman-teman
mengecam seorang pemimpin Gereja di depan Anda.
Tulislah bagaimana Anda akan menanggapi masalah ini.

Memahami Tulisan Suci
1 Samuel 26

1 Samuel 2526
Kasihilah

Mempelajari Tulisan Suci
A

Musuhmu

Membuat Perbandingan

Bacalah terlebih dahulu apa yang Saul coba lakukan
terhadap Daud dalam 1 Samuel 18:1011; 19:912; 24:12,
dan kemudian tinjaulah ulang apa yang Daud lakukan
kepada Saul dalam 1 Samuel 24; 26. Apa yang dapat
diceritakan kepada kita dari pernyataan Daud dalam 1
Samuel 26:23 mengenai mengapa dia melakukan apa yang
dia telah lakukan dalam 1 Samuel 26 Pikirkanlah
mengenai bagaimana Anda dapat menerapkan teladan
Daud dalam kehidupan Anda dan mulailah hari ini.

Daud memperlihatkan bahwa dia bersikap baik kepada Saul,
yang telah berusaha membunuhnya. Dalam 1 Samuel 25 Daud
diajar untuk memberikan pertimbangan kepada orang lain
seperti yang dia lakukan terhadap Saul. Daud dan orangorangnya meminta sejumlah perbekalan kepada Nabal; Nabal
memperlakukan mereka dengan kasar. Menanggapi hal itu,
Daud dan orang-orangnya bersiap untuk menyerang. Istri
Nabal, Abigail, mendengar mengenai apa yang sedang terjadi
dan bertindak bijaksana untuk mencegah Daud agar tidak
menyerang dan membunuh suaminya. Pada akhirnya, Daud
menyadari bahwa tindakan balas dendamnya tidak benar. Tidak
berapa lama kemudian, Nabal meninggal, dan kini persoalannya
sudah dapat diatasi. Setelah kematian Nabal, Daud menikahi
Abigail sebagai salah seorang istrinya.

1 Samuel 27
Daud di Antara Orang-orang
Filistin

Sewaktu Yesus memberikan Khotbah di Bukit, Dia mengatakan
kepada orang-orang: kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi
mereka yang menganiaya kamu (Matius 5:44). Lebih dari
seribu tahun sebelumnya, Daud mempraktikkan asas-asas ini
dalam hal yang menyangkut Saul. Sewaktu Anda membaca,
pikirkanlah mengenai pernyataan Presiden Howard W. Hunter
dan bagaimana hal ini dapat berlaku tidak saja dalam pasal ini,
tetapi lebih penting lagi di zaman kita sekarang.

Setelah peristiwa dalam 1 Samuel 26 Daud masih belum
mempercayai Saul. Dalam 1 Samuel 27 Daud melarikan diri dan
tinggal di antara orang Filistin selama beberapa waktu. Pasal 27
juga menceritakan selama masa itu dia berusaha memenuhi
perintah awal Tuhan kepada orang Israel untuk membasmi
semua bangsa negeri itu yang menyembah berhala dan jahat.

Pikirkanlah mengenai apa yang dapat
dilakukan oleh nasihat ini [mengasihi
musuhmu] terhadap lingkungan Anda dan
saya, terhadap masyarakat tempat Anda
dan anak-anak Anda tinggal, terhadap
bangsa yang membentuk keluarga besar
dunia. Saya menyadari bahwa ajaran ini
memberi tantangan penting, tetapi tentu
saja tantangan itu jelas lebih dapat diterima
daripada tugas mengerikan yang harus kita hadapi karena
perang dan kemiskinan serta penderitaan yang terus menerus
dihadapi dunia.

1 Samuel 28
Kegelapan Rohani Saul

Mungkin tingkat terendah dalam kehidupan Saul dicatat dalam
1 Samuel 28. Karena Saul tidak dapat memperoleh wahyu dari
Allah mengenai bagaimana dia seharusnya memimpin Israel, dia
pergi ke seorang dukun untuk mengetahui apakah dia dapat

Bagaimana kita seharusnya bertindak jika orang menyinggung
perasaan, salah-mengerti, memperlakukan kita dengan tidak adil
atau tidak baik, atau melanggar hak kita? Apa yang seharusnya
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memperoleh bantuan dari pemanggil arwah, atau mereka yang
berusaha untuk menghubungi arwah orang mati untuk
memperoleh nasihat dan bimbingan. Dalam pasal 28 dukun
tersebut mengaku telah berhasil menampilkan Nabi Samuel dari
kematiannya. Presiden Joseph Fielding Smith mengatakan bahwa
jelas nabi-nabi yang telah meninggal tidak menjawab panggilan
dukun-dukun dan bahwa seluruh peristiwa itu berada dalam
pengaruh iblis, yang tentu saja senang dengan apa yang terjadi
dalam kehidupan Saul (lihat Answers to Gospel Questions,
5 jilid [195766], 109).

Dalam 1 Samuel 2931 tercatat bagaimana orang Filistin
memutuskan untuk menyerang orang Israel sekali lagi.
Khawatir mengenai apakah Daud dapat berbalik menyerang
mereka, mereka meminta Daud untuk meninggalkan negeri
mereka. Daud dan orang-orangnya pergi. Setelah pergi, Daud
dan orang-orangnya terus menghancurkan musuh-musuh Israel
yang menyembah berhala. Ketika Daud memperoleh barangbarang jarahan dan ternak, dia mengirimkan sebagian dari
padanya kepada setiap kota di Yehuda. Dengan cara ini Daud
mulai membina dukungan pada saat Saul akan mati dan dia
sendiri akan memimpin Israel.
Kitab 1 Samuel berakhir dengan kematian Raja pertama di
Israel. Saul melihat bahwa mereka akan kalah perang melawan
orang Filistin. Daripada mati di tangan orang Filistin, Saul
meminta pembawa senjatanya untuk membunuhnya, tetapi
pembawa senjata itu tidak mau. Akhirnya Saul menikam dirinya
hingga mati.

1 Samuel 2931
Keberhasilan Daud dan
Kematian Saul

Kitab Kedua Samuel
Kisah Mengenai Raja Kedua

2 Samuel 13

Kisah mengenai Saul terdapat dalam 1 Samuel beserta kisah
mengenai Raja pertama di Israel, dan 2 Samuel adalah kisah
mengenai Raja kedua, Daud. Samuel bukan penulis Kitab 2
Samuel karena dia telah meninggal sebelum 1 Samuel
berakhir.

Setelah Kematian Saul

Orang-orang Penting dalam 2 Samuel
IsybosetPutra Saul yang memerintah kerajaan setelah
kematian ayahnya
Dalam pasal terakhir dari 1 Samuel, kita membaca bahwa Saul
mencoba menyuruh pembawa senjatanya untuk membunuhnya.
Ketika orang itu tidak dapat melakukannya, Saul menjatuhkan
dirinya di atas pedangnya sendiri dan mati. Dalam 2 Samuel 1
dikisahkan mengenai seorang pria yang mengira dia akan
disenangi Daud dengan menyatakan bahwa dia adalah salah
seorang yang telah membunuh Saul. Orang ini juga membawa
di hadapan Daud mahkota dan gelang yang melambangkan
bahwa Saul adalah raja. Ketika Daud mengetahui bahwa Saul
dan Yonatan telah meninggal, dia berkabung. Dia juga
memerintahkan agar orang yang telah mengambil manfaat atas
kematian Saul dibunuh. Ayat terakhir dari 2 Samuel 1 adalah
mazmur, atau nyanyian, yang ditulis Daud untuk peristiwa ini.

AbnerPemimpin tentara Saul yang pertama mendukung
Isyboset tetapi kemudian bergabung dengan Daud
YoabPemimpin tentara Daud yang membunuh Abner
MefibosetPutra Yonathan yang cacat dan dihormati dan
dilindungi oleh Daud
BatsyebaPerempuan yang berbuat zina dengan Daud
UriaSuami Batsyeba yang dibunuh Daud agar dia dapat
menikahi istrinya
NatanNabi di zaman Daud
AmnonPutra Daud yang dibunuh oleh adiknya Absalom

Daud kemudian diperintahkan Tuhan untuk pergi ke negeri
Yehuda. Di sana, rakyat menjadikannya Raja Yehuda. Pada
masa yang sama itu, panglima tentara Saul membantu
menjadikan putra Saul, Isyboset menjadi raja atas wilayah Israel
lainnya. Beberapa peperangan yang terjadi antara orang-orang
Daud dan orang-orang Isyboset dijelaskan dalam 2 Samuel 23.
Pasal-pasal ini membantu kita memahami bahwa Daud tidak
ingin membalas dendam terhadap musuh-musuhnya.

AbsalomPutra Daud yang membunuh kakaknya dan
berusaha merebut kerajaan dari ayahnya
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2 Samuel 45

2 Samuel 7

Daud Menjadi Raja

Daud Ingin Membangun
Sebuah Bait Suci

Bagaimana perasaan Anda seandainya Anda telah memikirkan
dan merencanakan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan dan
Gereja-Nya yang menurut Anda sangat istimewa dan kemudian
mengetahui bahwa Dia ingin agar Anda melakukan sesuatu yang
lain? Pasal 7 dari 2 Samuel mencatat bahwa hal seperti inilah
yang terjadi dengan Daud. Sewaktu Anda membaca, simaklah
apa tanggapan Daud mengenai apa yang Tuhan katakan
kepadanya.

Dalam 2 Samuel 4 dicatat
bahwa pada akhirnya orangorang yang mencari kebaikan
hati dari Daud membunuh
Isyboset dan membawa
kepalanya kepada Daud.
Daud menyuruh agar ketiga
orang ini dibunuh atas
tindakan mereka. Bahkan
dengan segala hal yang telah
Saul coba lakukan
terhadapnya, Daud tetap
mengasihi dan menghormati Saul serta keluarganya. Dengan
matinya Isyboset, para pemimpin di Israel lainnya datang
kepada Daud dan memintanya untuk menjadi raja mereka.

Memahami Tulisan Suci
2 Samuel 7
2 Samuel 7:11Keturunan Seperti Apa yang Dijanjikan
Tuhan Akan Diberikan kepada Daud
Rumah yang ingin Daud bangun untuk Tuhan adalah
sebuah bait suci. Rumah yang Tuhan janjikan akan
dibangun keturunan Daudkhususnya keturunan para
penguasa. Meskipun Daud tidak diizinkan membangun bait
suci (lihat kegiatan A di bawah), Tuhan memang
membangun rumah yang Dia janjikan kepada Daud. Rajaraja Yehuda adalah keturunan Daud, demikian pula Raja di
atas segala RajaYesus Kristusyang cukup menarik
karena berjanji untuk membantu semua yang mengikuti-Nya
memperoleh rumah di dunia yang akan datang (lihat
Yohanes 14:13).

Pasal 5 dari 2 Samuel kemudian menceritakan mengenai
bagaimana Daud menaklukkan kota Yerusalamsebuah kota
yang tampaknya hampir tidak mungkin ditaklukkan di zaman
itu karena terletak di sebuah bukit alami yang dikelilingi oleh
tiga lembah dalam. Yerusalem sangat mudah dipertahankan
karena lembah-lembah ini. Yerusalem adalah sebuah kota yang
penting untuk ditaklukkan karena di kota ini terdapat Gunung
Moria tempat dimana Abraham pergi untuk mengurbankan
Ishak. Daud menjadikan Yerusalem ibu kota Israel.

2 Samuel 6

Mempelajari Tulisan Suci
A

Tabut Perjanjian Datang ke
Yerusalem

Wawasan dari Tulisan Suci Lain

Bacalah 1 Tawarikh 22:78 dan jelaskan mengapa Tuhan
tidak menginginkan Daud untuk membangun sebuah bait
suci permanen.

B

Setelah orang Israel
memperoleh kembali tabut
perjanjian dari orang Filistin,
mereka meletakkan tabut
tersebut di sebuah tempat
yang aman dan menjaganya
agar tidak diambil lagi. Dalam
2 Samuel 6 diceritakan
bagaimana Daud mendirikan
Yerusalem sebagai ibu kota
Israel dan memutuskan untuk
menempatkan tabut perjanjian
di sana untuk melambangkan
bahwa Tuhan ada bersama
mereka di ibu kota mereka.

Bagaimana Perasaan Daud?

1. Bacalah ulang pendahuluan 2 Samuel 7 dan pikirkanlah
mengenai bagaimana perasaan Anda seandainya Anda
berada dalam situasi yang sama dengan situasi Daud.
Kemudian bacalah 2 Samuel 7:1829 dan ceritakan
bagaimana perasaan Daud mengenai apa yang
dikatakan Tuhan kepadanya.
2. Tulislah di dalam buku catatan Anda dan warnai atau
garis bawahi di dalam tulisan suci Anda bagian-bagian
ayat yang menurut Anda paling baik mengungkapkan
perasaan Daud.
3. Jelaskan menurut Anda mengapa Daud memiliki
perasaan seperti yang dia rasakan waktu itu.
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Mempelajari Tulisan Suci

2 Samuel 810

A

Bagaimana Pendapat Anda?

Mengapa ada orang yang mungkin terkejut dengan yang
dilakukan Daud, dalam 2 Samuel 9, terhadap salah satu
keturunan Saul?

Keberhasilan Politik dan
Pribadi Daud

B

Menemukan Tulisan Suci

Tulislah rujukan tulisan suci di pinggir 2 Samuel 9 di
dalam Alkitab Anda.

Dalam 2 Samuel 8, 10 terdapat uraian mengenai bagaimana
Daud terus menaklukkan tanah yang dijanjikan Allah kepada
orang Israel. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk
menaklukkan orang-orang di negeri yang dijanjikan kepada
mereka sejak zaman Yosua, tetapi Daud adalah orang yang
akhirnya paling banyak menggenapi perintah tersebut. Pada
waktu yang sama, catatan tersebut menyatakan bahwa dia
memerintah rakyatnya sendiri dengan adil. Pasal 9 dari 2
Samuel berisi contoh hebat keadilan Daud dalam memenuhi
janjinya kepada putra Saul Yonatan, untuk mengurus keluarga
Saul.

2 Samuel 1112
Kesalahan Tragis Daud

Memahami Tulisan Suci

Kadang-kadang kita tidak mengenali
pentingnya beberapa keputusan kecil yang
kita buat di dalam kehidupan kita. Penatua
Gordon B. Hinckley memberikan sebuah
contoh mengenai pentingnya keputusankeputusan kecil ketika dia menceritakan
pengalaman yang dia alami ketika dia
bekerja di perusahaan rel kereta api. Dia
mengatakan bahwa dia menerima telepon
dari New Jersey bahwa sebuah kereta api
penumpang tiba tanpa gerbong bagasi.

2 Samuel 9

Kerajaan Daud

Hamat
Sungai Efrat

Kami diberitahu bahwa kereta api tersebut telah dihubungkan
dengan semestinya di Oakland, California, dan dikirim dengan
semestinya ke St. Louis .... Tetapi di station St. Louis, seorang
pekerja kereta api yang ceroboh telah memindahkan sepotong
baja yang panjangnya hanya tiga inci.

Siprus
Zoba

Potongan baja tersebut adalah alat pengubah jalur, dan gerbong
kereta api yang seharusnya sudah berada di Newark, New
Jersey, ternyata berada di New Orleans, Louisiana, seribu tiga
ratus mil jauhnya (dalam Conference Report, Oktober 1972,
106; atau Ensign, Januari 1973, 91).

Damsyik
Dan

Laut Besar

Siria

Moab

Bersyeba

Amalek

Su
ng
ai
Me

sir

Sinai

Sewaktu Anda pertama kali membaca mengenai Daud, dia
kelihatannya akan menjadi model teladan bagi seorang raja di
Israel. Pasal 110 dari 2 Samuel mencatat keberhasilan besar
yang dia alami sebagai pemimpin negara. Sewaktu Anda
membaca 2 Samuel 1112, carilah alat pengubah jalur di
dalam kehidupan Daud yang menyebabkan dia berada di jalur
yang berbeda dengan jalur yang mulai dia tempuh semasa
mudanya.

Yerusalem

Filis

tia

Laut Kineret

Edom

Perbatasan
Kerajaan pada
masanya yang
terluas
Ditaklukkan lebih
awal oleh Daud

Memahami Tulisan Suci

Kerajaan Saul

2 Samuel 11
2 Samuel 12
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2 Samuel 12:1Tuhan Mengutus Natan kepada Daud
Pertobatan itu benar dan tulus jika si pendosa mengakuinya
kepada Allah, kepada mereka yang telah dia sakiti, dan
kepada pemimpin imamatnya jika dosanya tergolong berat
seperti yang dilakukan Daud (lihat A&P 58:4243). Akan
tetapi, pembahasan Daud dengan Natan terjadi setelah
kelahiran anak Daud dengan Batsyeba. Oleh karena itu,
pembahasan tersebut terjadi setidaknya sembilan bulan
setelah pelanggaran pertama Daud. Selain itu, Tuhan harus
mengutus Natan kepada Daud, bukannya Daud yang pergi
kepada Natan untuk mengakui dosanya. Apa yang Anda
pelajari mengenai penyesalan dan pertobatan Daud jika,
setelah sekian lama, Natan harus datang kepada Daud
untuk menegur Daud atas perbuatan dosanya?

perbuatan amoral. Buku kecil berjudul Untuk Kekuatan
Remaja (34285 299) mungkin dapat menolong Anda
memberi beberapa saran. Juga gunakan kisah mengenai
Daud untuk menolong Anda mengetahui akibat-akibat
pilihan seperti itu.

C

Jelaskan perumpamaan Natan dalam 2 Samuel 12:14
sebagaimana hal itu berlaku bagi Daud. Ceritakan apa
makna masing-masing bagian dalam perumpamaan
tersebut.

D

Perasaan Menyesal yang Mendalam

Kira-kira setelah pembahasannya dengan Natan, Daud
menulis Mazmur 51. Bacalah Mazmur 51 dan tulislah
menurut Anda apa yang akan dikatakan Daud kepada
seseorang yang percaya bahwa kita tidak perlu takut
dengan dosa karena kita senantiasa dapat bertobat (lihat
juga A&P 132:3839).

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan dua dari kegiatan berikut (AE) sewaktu Anda
mempelajarinya.

A

Menafsirkan Perumpamaan

Alat Pengubah Jalur

E

Buatlah tabel berikut ini di dalam buku catatan Anda,
dan kemudian isilah bagian yang kosong dengan
informasi yang Anda pelajari dari 2 Samuel 11 maupun
dari pemikiran Anda sendiri. Di kolom tengah bisa
terdapat lebih dari satu informasi.

Perubahan Besar

Bandingkanlah sifat Daud sewaktu dia berkelahi melawan
Goliat dengan sifat Daud yang terdapat dalam 2 Samuel
1112 ketika dia melakukan dosa-dosa berat. Menurut
Anda mengapa terdapat perbedaan besar tersebut?
Bagaimanakah seseorang dapat berubah sedemikan
drastis?

Keputusan-keputusan yang Telah Mengubah Kehidupan Daud
Ayat

Apa yang telah
Daud lakukan?

Apa yang seharusnya
Daud lakukan?

2 Samuel 1314

1

Dosa Anak-anak Daud

2

Perbuatan dosa selalu memberi dampak terhadap orang-orang di
sekitar kitakhususnya keluarga kita. Sering kali contoh orang
tua mempengaruhi cara anak-anak mereka berperi laku. Terlebih
lagi, sewaktu orang tua memberikan contoh yang tidak baik,
memperbaiki perilaku buruk yang serupa dalam diri anak-anak
mereka sangat sulit dilakukan. Sewaktu Anda membaca 2
Samuel 1314, pikirkanlah mengenai bagaimana tindakan anakanak Daud serupa dengan tindakan Daud sendiri.
Pertimbangkanlah juga apa yang akan Anda lakukan seandainya
Anda berada dalam situasi yang sama.

3

4

68, 1417

2627

Memahami Tulisan Suci
2 Samuel 13

B

2 Samuel 14

Alat Pengubah Jalur Zaman Sekarang

2 Samuel 13Amnon Membenci Adiknya, Bukannya
Mengasihinya
Presiden Ezra Taft Benson
mengatakan, Tidak ada
kebahagiaan abadi di dalam
kehidupan fana. . Yang

Anda mungkin telah memperhatikan bahwa setiap alat
pengubah jalur telah menjadikan Daud semakin lebih
dekat dengan dosa. Tulislah sepucuk surat singkat
kepada seseorang yang seusia Anda dan peringatkan
kepadanya mengenai alat pengubah jalur yang sedang
dia hadapi yang menurut Anda dapat menuntun pada
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Terakhir, Absalom didorong untuk pergi dan memerangi Daud
dan orang-orang Daud. Kisah mengenai bagaimana Yoab
menemukan dan membunuh Absalom terdapat dalam 2 Samuel
18. Daud menangis ketika dia mendengar mengenai berita ini.
Mungkin salah satu alasan Daud menangis adalah karena dia
melihat bahwa dosa-dosanya sendiri tercermin di dalam
kehidupan anak-anaknya.

berlaku adalah sebaliknya.
Kesenangan sementara
mungkin ada . Tetapi
keadaan senang tersebut akan
segera lenyap. Perasaan
bersalah dan malu muncul
. Kasih mulai pudar.
Kegetiran, kecemburuan,
kemarahan dan bahkan
kebencian mulai tumbuh.
Kesemua ini adalah akibat
alami dari dosa dan
pelanggaran.

2 Samuel 1920

Sebaliknya, ketika kita mematuhi hukum kesusilaan dan
menjaga agar diri kita tetap bersih secara moral, berkatberkat kasih dan kedamaian kita semakin bertambah, rasa
percaya dan hormat terhadap pasangan suami/istri kita
semakin besar, komitmen terhadap satu sama lain semakin
dalam, sehingga dengan demikian kita memperoleh sukacita
dan kebahagiaan yang dalam dan berarti (The Law of
Chastity, dalam Brigham Young University 19871988
Devotional and Fireside Speeches [1988], 51).

Daud Terus Menghadapi
Masalah

Pasal 19 dari 2 Samuel dimulai dengan menceritakan mengenai
kesedihan yang masih dihadapi Daud atas kematian Absalom.
Yoab mengatakan kepada Raja Daud bahwa banyak orang
bingung karena dia meratapi kematian orang yang berusaha
menggulingkannya sebagai raja dan berperang melawannya.
Yoab mengatakan bahwa tampaknya Daud mengasihi musuhmusuhnya dan membenci teman-temannya. Ayat-ayat lain
dalam 2 Samuel 19 menceritakan bagaimana Daud menerima
nasihat Yoab dan berusaha memperlakukan teman maupun
bekas musuhnya dengan baik. Misalnya, suku Yehuda yang
biasanya mendukung Absalom.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Membaca dan Menjawab

Bacalah 2 Samuel 14:14 dan jawablah pertanyaan ini:
Cara (rencana) apa yang telah Allah rancang
(ciptakan) untuk membantu mereka yang terbuang
(diusir dari hadirat-Nya) agar mereka tidak terbuang
(diusir) secara permanen dari-Nya.

Daud meminta Yehuda untuk mendukungnya sekali lagi dan
mengatakan bahwa dia akan menempatkan salah seorang dari
suku mereka untuk memimpin tentaranya. Akan tetapi, hal itu
membuat marah Yoab dan suku-suku Israel lainnya. Suatu
pemberontakan oleh suku-suku lainnya di Israel sewaktu mereka
berusaha menempatkan orang lain sebagai raja dicatat dalam
2 Samuel 20. Orang-orang Daud, yang dipimpin oleh Yoab,
menghentikan pemberontakan tersebutsetelah Yoab
membunuh orang yang telah diangkat Daud menjadi pemimpin
tentara.

2 Samuel 1518
Absalom Berusaha
Menjadi Raja

Pasal 1920 dari 2 Samuel memberi kita kesan bahwa meskipun
keinginan Daud biasanya baik, dia tidak lagi memiliki keputusan
bijaksana seperti yang telah dia miliki sewaktu masih muda.

Ayat-ayat terakhir dari 2 Samuel 14 menceritakan bagaimana
Absalom diterima dengan penuh kasih oleh ayahnya, Daud, di
Yerusalem. Pasal 15 dari 2 Samuel menceritakan bagaimana
Absalom pergi berkeliling mencari dukungan rakyat untuk
menggulingkan Daud sebagai Raja. Ketika Daud mendengar
bahwa Absalom memperoleh dukungan dari orang-orang, dia
melihat peristiwa tersebut sebagai hukuman Allah atas hal-hal
yang telah dia lakukan. Dia meninggalkan Yerusalem dengan
sikap yang rendah hati, berharap agar Tuhan akan
berbelaskasihan kepadanya.

2 Samuel 2123
Lebih Jauh Mengenai Daud

Kisah mengenai usaha Absalom untuk menjadikan dirinya
sebagai raja yang baru diceritakan dalam 2 Samuel 1617. Dia
menerima beberapa di antara penasihat dan hamba Daud dengan
berharap dapat memperoleh dukungan politik dari mereka. Salah
seorang dari mereka mendorong agar Absalom meniduri para
gundik ayahnya sebagai lambang bahwa dia sekarang adalah
raja. Ini menggenapi salah satu nubuat Natan (lihat 2 Samuel
12:1112).

Kisah dalam 2 Samuel 21 mungkin tidak diterjemahkan dengan
benar atau memperlihatkan bahwa Daud benar-benar telah jatuh
ke dalam kemurtadan. Allah tidak akan pernah menyetujui cucu
seseorang dibunuh karena kesalahan yang telah dilakukan
kakeknya. Gagasan bahwa Allah menuntut adanya pengurbanan
manusia untuk mengakhiri bencana kelaparan adalah ajaran
yang salah, seperti ajaran pemujaan berhala.
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Pasal 2223 dari 2 Samuel sebetulnya bukan kelanjutan dari
sejarah Daud, tetapi tampaknya telah ditempatkan pada akhir 2
Samuel oleh penulis untuk merangkum beberapa hal mengenai
Daud dan kerajaannya. Pasal 22 dari 2 Samuel adalah mazmur
Daud. Pasal 23 menceritakan mengenai para pahlawan, atau
tentaranya.

Pasal 24 adalah pasal terakhir dari 2 Samuel; pasal ini mencatat
bahwa Daud berkeras untuk menghitung rakyat di Israel.
Catatan tersebut menyatakan bahwa Tuhan tidak senang karena
dia melakukan hal ini. Tampaknya, Daud menghitung jumlah
orang-orang untuk mengetahui seberapa berhasil dia memerintah
sebagai raja. Akan tetapi, Tuhanlah yang memberi kekuatan
kepada Daud untuk menaklukkan musuh-musuh Israel. Dosa
Daud adalah karena menganggap bahwa dia yang berjasa atas
keberhasilan Israel.

2 Samuel 24

Di bagian terakhir 2 Samuel 24, Daud membeli tempat
pengirikan dari seorang pria. Di tempat pengirikan itu Daud
mempersembahkan korban kepada Tuhan atas dosa-dosanya.
Tempat pengirikan ini adalah tempat tradisional dimana
Abraham mempersembahkan Ishak, dan tempat dimana putra
Daud Salomo membangun bait suci. Kini di tempat ini berdiri
sebuah masjid orang Islam dan disebut Kubah Batu.

Lebih Jauh Mengenai
Kesalahan Daud

Kitab Pertama Raja-raja
Ikhtisar Mengenai Kitab Ini

Masa untuk 1 Raja-raja

Raja-raja pertama adalah kitab ketiga dalam kelompok
empat kitab yang menceritakan mengenai sejarah Israel
pada masa mereka diperintah oleh raja-raja. Kitab ini
dimulai dengan Salomo yang dipilih sebagai Raja setelah
Daud. Kitab ini mencakup kira-kira seratus dua puluh tahun
sejarah, diakhiri dengan kisah mengenai Ahab, salah
seorang Raja paling kejam dalam sejarah Israel. Bapa
Surgawi kita menentang Ahab dengan mengutus seorang
yang lebih dari pantas untuk melakukan tugas tersebut,
yaitu Nabi Elia. Sering dihargai sebagai Nabi terbesar Israel,
Elia memperlihatkan kekuatan Allah menghadapi allah
palsu Baal dengan cara yang dramatis di Gunung Karmel.
Meskipun 1 Raja-raja menceritakan mengenai sedikit sejarah
politik, kitab ini lebih merupakan sejarah mengenai
bagaimana para pemimpin politik mematuhi perintahperintah Allah yang dibuat dengan Israel, khususnya
mengenai penyembahan berhala. Fokus utama adalah
terhadap raja-raja yang paling terkenal dalam mematuhi
atau tidak mematuhi perintah dan para nabi yang
berkhotbah kepada mereka. Kita dapat memetik pelajaran
dari kedua contoh baik dan buruk dalam 1 Raja-raja.

1060 SM Saul menjadi Raja
1050

1013 SM Daud menjadi Raja
1000

990 SM Salomo menjadi Raja
970 SM Bait suci dibangun di Yerusalem
950

940 SM Kerajaan Israel terpecah
920 SM Asa memerintah sebagai Raja di Yehuda

Penyembahan Baal
Penyembahan terhadap berhala Baal sering disebutkan
dalam 12 Raja-raja. Baal adalah allah paslu yang disembah
oleh para tetangga Israel. Mereka yang menyembahnya
percaya bahwa dia dapat menolong menumbuhkan tanaman
panen dan meningkatkan hasil ternak mereka. Agama palsu
ini, yang diilhami oleh Setan, menyertakan kegiatan tidak
bermoral dalam penyembahannya dan dianggap oleh para
nabi sebagai memalukan (lihat Kamus Alkitab untuk
mengetahui arti kata Baal). Di berbagai kesempatan,
banyak orang Israel meninggalkan Allah dan mencemari
mereka dengan agama ini, bukannya menyembah Allah
yang sebenarnya dan hidup.

900

876 SM Ahab Raja Israel, Elia berkhotbah

850

853 SM Elia diubah rupa

Catatan: Semua tahun adalah perkiraan
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mencatat bahwa Salomo memiliki kesempatan ini? Simaklah
bagaimana keinginannya dibandingkan dengan keinginan Anda.

1 Raja-raja 12

Memahami Tulisan Suci

Kematian Daud

1 Raja-raja 3

Mempelajari Tulisan Suci
Sewaktu Daud lanjut usia, banyak orang bertanya-tanya siapa
gerangan yang akan menggantikan kedudukannya setelah dia
meninggal. Pasal 1 dari 1 Raja-raja menceritakan mengenai
anak-anak Daud, Adonia (adik Absalom), yang sangat berambisi
menjadi raja berikutnya. Dia didukung oleh Yoab, panglima
militer Daud, dan Abiatar, sang imam. Tetapi Daud telah
menjanjikan Salomo (putra Batsyeba) bahwa dia akan menjadi
raja berikutnya. Nabi Natan, bersama dengan Batsyeba,
mengingatkan Daud mengenai hal ini dan mendorongnya untuk
mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa Salomo adalah
Raja Israel berikutnya. Perlu diperhatikan secara khusus bahwa
Daud meminta Salomo menaiki keledainya sebagai tanda kepada
rakyat bahwa dia adalah pengganti Daud.

A

Dalam 1 Raja-raja 3, Salomo memiliki sebuah pengalaman
istimewa bersama Tuhan dalam sebuah mimpi. Jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai pengalaman ini:
Sebelum. Apa yang telah terjadi yang memperlihatkan
kepada Salomo betapa sulit bagi seseorang untuk menjadi
raja?
Selama. Menurut Anda mengapa Salomo meminta hati
yang penuh pengertian, daripada hal lainnya? Hal-hal
apa yang tampaknya membuat Tuhan senang yang tidak
diminta oleh Salomo?
Setelah. Bagaimanakah Salomo memperlihatkan bahwa
dia telah menerima karunia rohani ini pada permulaan
pemerintahannya?

Ketika Adonia mengetahui mengenai adanya pengurapan di
depan umum terhadap Salomo ini, dia takut Salomo akan
membunuhnya. Akan tetapi, Salomo berjanji kepada Adonia,
bahwa dia tidak akan menyakitinya. Dalam 1 Raja-raja 2 Adonia
berusaha untuk menjadi raja dengan menikahi salah seorang dari
istri Daud setelah dia meninggal. Atas tindakan pengkhianatan
ini dia dihukum mati.

B

Bagaimana Saya Mengembangkan
Hikmat?

Bacalah tulisan suci berikut dan buatlah daftar apa yang
dikatakan tulisan suci tersebut, yang dapat Anda lakukan
untuk meningkatkan hikmat dan pengertian Anda: Alma
37:3537; Ajaran dan Perjanjian 89:1821; 136:3233.

Laporan mengenai kematian Daud juga terdapat dalam 1 Rajaraja 2. Sebelum Daud meninggal, dia memberikan petunjuk
kepada Salomo, termasuk petunjuk untuk menghukum Yoab atas
nyawa orang-orang yang tidak berdosa yang telah dia lenyapkan
dan Abiatar karena mendukung Adonia sebagai raja.

1 Raja-raja 4

Mempelajari Tulisan Suci
A

Sebelum, Selama, dan Setelah

Mempersiapkan Ceramah

Salomo

Umpamakan Anda ditugasi berceramah mengenai
Pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Raja
Daud. Sebutkanlah empat topik yang akan Anda
sertakan dalam ceramah Anda. Di bawah masing-masing
topik, sebutkan kisah kehidupan Daud (dan dimana dapat
ditemukan di dalam tulisan suci) yang akan Anda
gunakan untuk mengajarkan topik ini.

Mengorganisasi
Kerajaan

Dalam 1 Raja-raja 4 terdapat uraian singkat mengenai
bagaimana Salomo mengorganisasi pemerintahan kerajaannya
menjadi dua belas distrik. Pasal 4 juga memberikan beberapa
uraian mengenai kekayaan dan kemakmuran Salomo dan Israel
pada zaman tersebut. Salomo dan hikmat serta kemakmuran
Israel menjadi sedemikian terkenal sehingga para pemimpin di
banyak negara datang untuk meminta hikmat dan nasihat
Salomo.

1 Raja-raja 3
Apa yang Harus Kuberikan
Kepadamu?
Seandainya Anda dapat memiliki segala sesuatu dari Tuhan, apa
yang akan Anda minta? Mengapa Pasal 3 dari 1 Raja-raja
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1 Raja-raja 57

1 Raja-raja 8

Salomo Membangun Bait Suci

Bait Suci Dikuduskan

Karena dia adalah orang yang suka berperang, Daud tidak
diizinkan Tuhan membangun bait suci. Akan tetapi, Tuhan
berjanji kepada Daud, bahwa putranya akan memerintah dalam
kedamaian dan akan membangun sebuah bait suci (lihat 1
Tawarikh 22:810). Pasal 5 dan 7 dari 1 Raja-raja menceritakan
mengenai pembangunan bait suci tersebut, yang dikenal dengan
nama Bait Suci Salomo.

Presiden Joseph Fielding Smith mengatakan, Sewaktu kita
menguduskan rumah kepada Tuhan, yang sebenarnya kita
lakukan adalah menguduskan diri kita dalam pelayanan Tuhan,
dengan perjanjian bahwa kita akan menggunakan rumah
tersebut sesuai dengan cara yang diinginkan Tuhan (Hyrum
Smith Honored By Presiden Smith, Church News, 12
Februari 1972, 4).

Dalam 1 Raja-raja 5 kita diberitahu mengenai perjanjian yang
dibuat antara Salomo dan Hiram, Raja dari Tirus. Salomo
memperoleh kayu aras dari Libanon (bagian dari negeri yang
diperintah Hiram) sebagai imbalan atas gandum dan minyak
tumbuk dari Israel. Selain itu, kita membaca bahwa Salomo
memberlakukan kerja rodi yang mengharuskan kaum pria di
Israel meluangkan beberapa waktu lamanya di Libanon untuk
membawa kayu aras ke Yerusalem untuk pembangunan bait
suci.

Di zaman kita, setiap bait suci yang selesai dibangun oleh Gereja
dikuduskan melalui doa yang diucapkan oleh seorang anggota
Presidensi Utama. Nabi Joseph Smith melalui ilham dari Tuhan
mempersiapkan doa pengudusan pertama di zaman kita dan
membaca doa pada waktu pengudusan Bait Suci Kirtland. Doa
tersebut dicatat di bagian 109 dari Ajaran dan Perjanjian. Sejak
itu, para Presiden Gereja mengikuti pola yang dicontohkan oleh
Nabi Joseph Smith.
Pengudusan bait suci yang dibangun berdasarkan petunjuk
Salomo terdapat dalam 1 Raja-raja 8. Sewaktu Anda membaca,
carilah pernyataan-pernyataan yang mengajarkan kepada kita
mengenai pentingnya bait suci.

Dalam 1 Raja-raja 6 terdapat uraian mengenai beberapa
perabotan bait suci dan bahan-bahan yang terbuat darinya.
Pasal tersebut juga mencatat janji Tuhan kepada Salomo bahwa
jika orang-orang mau menjalankan hukum-hukum yang
berhubungan dengan bait suci, Tuhan akan berada bersama
mereka di rumah-Nya.
Pasal 7 dalam 1 Raja-raja menyebutkan bahwa Salomo juga
membangun sebuah rumah untuk dirinya sendiri, yang
membutuhkan waktu tiga belas tahun penyelesaiannya,
sementara hanya diperlukan tujuh tahun untuk menyelesaikan
bait suci. Pasal 7 juga menegaskan kembali perlunya hasil kerja
terbaik untuk pembangunan bait suci. Hal yang sama berlaku di
zaman sekarang. Cara kita membangun rumah Allah adalah
cerminan dari cara kita menyembah Tuhan.

Memahami Tulisan Suci
1 Raja-raja 8
1 Raja-raja 8:12Tuhan Mengatakan Bahwa Ia
Memutuskan untuk Diam Dalam Kekelaman
Kata bahasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai kekelaman
adalah kata yang melambangkan kemuliaan terselubung
Allah (lihat R. Laird Harris, edisi Theological Wordbook of Old
Testament, 2 jilid [1980], 2:698 [1701b). Dengan kata lain,
Allah telah menjanjikan bahwa Dia akan tinggal sangat
dekat dengan umat-Nya, tetapi Dia tak terlihat.
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adalah benar, yang akan menyelamatkan Anda dan saya,
melainkan jalan mematuhi perintah-perintah Allah,
menjalankan gaya hidup Orang Suci Zaman Akhir (The
President Speaks: Excerpts from the Utterances of Heber J.
Grant, Improvement Era, November 1936, 659).

1 Raja-raja 8:2254Berkat-berkat Bait Suci
Doa yang diucapkan Salomo untuk pengudusan bait suci
terdapat dalam 1 Raja-raja 8:2254. Salomo berdoa agar bait
suci menjadi berkat bagi orang-orang dengan cara yang
istimewa. Banyak dari cara ini masih berlaku di bait suci kita
zaman sekarang. Presiden Ezra Taft Benson mengatakan,
Saya berjanji kepada Anda bahwa, dengan bertambahnya
tingkat kehadiran di bait suci Allah kita, Anda akan semakin
banyak menerima wahyu pribadi untuk memberkati
kehidupan Anda maupun kehidupan orang-orang yang
telah meninggal (dalam Conference Report, April 1987, 108;
atau Ensign, Mei 1987, 85).

Salomo dan orang Israel memiliki pengalaman rohani yang luar
biasa pada waktu pengudusan bait suci, tetapi pengalamanpengalaman rohani tidak menjamin keselamatan (lihat A&P
3:4). Pasal 9 dari 1 Raja-raja mencatat apa yang Tuhan katakan
kepada Salomo mengenai apa yang disyaratkan Tuhan agar Dia
dapat bersama umat-Nya. Carilah syarat-syarat ini sewaktu
Anda membaca.

Presiden Howard W. Hunter mengatakan, Saya
mengundang para Orang Suci Zaman Akhir untuk
menjadikan bait suci Tuhan sebagai lambang besar
keanggotaan Anda .

Memahami Tulisan Suci
1 Raja-raja 9:19

Semua usaha kita dalam memaklumkan injil,
menyempurnakan Orang Suci, dan menebus orang-orang
yang telah meninggal menuntun kepada bait suci yang
kudus. Ini disebabkan tata cara-tata cara bait suci sangat
penting; kita tidak dapat kembali ke hadirat Allah tanpa tata
cara-tata cara tersebut (dalam Conference Report, Oktober
1994, 8, 118; atau Ensign, November 1994, 8, 88).

Mempelajari Tulisan Suci
A

Jika

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menulis Laporan Pandangan Mata

Umpamakan Anda telah dipilih untuk menulis sebuah
laporan pandangan mata mengenai pengudusan bait suci
untuk surat kabar lokal Anda. Karena terbatasnya tempat,
artikel Anda harus lima puluh kata atau kurang. Tulislah
artikel tersebut di dalam buku catatan Anda.

B

Maka

Buatlah sebuah tabel
seperti contoh berikut
dan isilah dengan apa
yang Tuhan katakan
kepada Salomo dalam
1 Raja-raja 9:19.

1 Raja-raja 10

Berkat-berkat Bait Suci

Kunjungan Ratu Syeba

Buatlah daftar sekurang-kurangnya empat berkat yang
didoakan Salomo agar diterima orang-orang karena
adanya bait suci (lihat 1 Raja-raja 8:2254).

C

Mengenali Perintah-perintah dan Akibatakibatnya

Kegiatan PilihanPengaruh Bait Suci
Jika seseorang dari negeri lain datang mengunjungi Anda dan
memperhatikan kegiatan Anda sehari-hari, apakah dia akan
berminat atau kehilangan minat terhadap Allah dan agama
Anda? Dalam 1 Raja-raja 10 kita mempelajari mengenai seorang
tamu istimewa (Ratu Syeba) yang mengunjungi Salomo karena
dia tidak percaya terhadap semua hal yang dia dengar mengenai
Salomo. Setelah mengunjungi Salomo, Syeba sangat terkesan,
khususnya dengan hikmat dan kekayaan Salomo. Ayat-ayat
lainnya dari pasal 10 menguraikan mengenai hal-hal yang
mungkin dilihat dan diperhatikan Syeba yang menjadikan
Salomo seorang Raja yang sangat mengesankan.

Tulislah mengenai pengalaman terbaik Anda yang
berhubungan dengan bait suci. Pertimbangkanlah untuk
memperoleh gambar sebuah bait suci yang terdekat
dengan Anda dan menggantungnya di tempat yang
sering Anda lihat.

1 Raja-raja 9
Tuhan Menampakkan Diri
kepada Salomo
Presiden Heber J. Grant mengatakan, Hanya ada satu jalan
keselamatan bagi para Orang Suci Zaman Akhir, dan jalan itu
adalah jalan kewajiban, bukan kesaksian, bukan perwujudan
yang menakjubkan, bukan mengetahui bahwa Injil Yesus Kristus
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1 Raja-raja 11

1 Raja-raja 12

Salomo Berpaling dari Tuhan

Kerajaan yang Terpecah

Jika kita dapat memetik pelajaran apa pun dari kisah-kisah
mengenai Israel dari 1 Raja-raja, pelajaran itu adalah: tidak
peduli betapa baik atau disenanginya Anda pada mulanya, Anda
harus tetap bertahan sampai akhir. Kebenaran ini menjadikan
kisah mengenai Salomo membingungkan. Mengapa dia tidak
bertahan dengan setia sampai akhir? Sewaktu Anda membaca
1 Raja-raja 11, perhatikan apa yang terjadi karena
ketidaksetiaan Salomo kepada Tuhan.

Dalam 1 Raja-raja 11 kita
membaca bahwa Nabi Ahia
mengatakan kepada seorang
yang bernama Yerobeam dari
suku Efraim, yang dekat
dengan Salomo, bahwa
Yerobeam akan menjadi raja
atas sepuluh suku Israel
lainnya. Salomo tahu
mengenai pemberontakan
Yerobeam dan berusaha
untuk membunuhnya, tetapi Yerobeam melarikan diri.
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1 Raja-raja 11

Ketika Salomo meninggal, putranya, Rehabeam, diangkat
menjadi Raja. Sewaktu Salomo meninggal, banyak orang di
Israel tidak senang dengan banyaknya pajak yang dibebankan
Salomo kepada mereka. Mereka menunggu untuk mendukung
Rehabeam sampai dia mengatakan kepada mereka apa yang akan
dia lakukan mengenai pajak-pajak tersebut. Kisah ini ada dalam
1 Raja-raja 12.

Terpaut (ayat 2)Menjadi lengket
1 Raja-raja 11:4Apakah Hati Daud Benar-benar
Sepenuh Hati Berpaut kepada Tuhan
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A

Dalam 1 Raja-raja 12 Rehabeam mencari nasihat dari kelompokkelompok yang dihormati mengenai apa yang seharusnya dia
lakukan. Siapakah kelompok yang dihormati di dalam kehidupan
Anda yang memberikan bimbingan kepada Anda? Nasihat siapa
yang Anda dengarkan, dan mengapa? Sewaktu Anda membaca,
cobalah membayangkan seolah-olah Anda berada dalam
kedudukan Rehabeam. Nasihat siapa yang akan Anda pilih dan
mengapa? Kepada siapa kita dapat mencari bimbingan dan ilham
dalam kehidupan kita sehari-hari?

Pernikahan di Luar Perjanjian

1. Dalam 1 Raja-raja 3:1 kita membaca bahwa Salomo
menikah dengan seorang istri bukan Israel. Dia adalah
putri Firaun Mesir. Menikah dengan putri Firaun
tampaknya merupakan hal yang bijaksana untuk
dilakukan karena seorang raja biasanya tidak akan
menyerang raja lain yang saling berbesanan.
Pernikahan adalah cara yang paling lazim untuk
membuat perjanjian damai di zaman itu. Dalam
Ulangan 7:14 Tuhan memberi nasihat mengenai
menikah di luar perjanjian. Bagaimanakah nasihat
dalam Ulangan berlaku bagi Salomo dalam 1 Raja-raja
11:18?
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1 Raja-raja 12

2. Berilah satu contoh bagaimana asas ini berlaku dalam
kelompok umur Anda.

B

Mempelajari Tulisan Suci

Apakah Akibat-akibatnya

A

Apa yang Seharusnya Dia Lakukan?

1. Buatlah sebuah tabel seperti contoh di bawah dan isilah
sehingga ceritanya mengisahkan apa yang terjadi dalam
1 Raja-raja 12:120.

Sebutkan sekurang-kurangnya dua hal yang terjadi
karena hati Salomo berpaling dari Tuhan (lihat 1 Raja-raja
11:1140).
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Masalah (lihat ayat
15)
Nasihat dari para
tua-tua (lihat ayat
67)
Nasihat dari orangorang muda (lihat
ayat 911)
Apa yang dilakukan
Rehabeam (lihat 1
Raja-raja ayat 8,
1215)

B

Israel dan Yehuda setelah Yerobeam dan Rehabeam. Hanya satu
yang disebutkan sebagai Raja yang tidak jahatAsa, Raja
Yehuda. Pada masa pemerintahannya, dia menghancurkan
berhala-berhala di negeri itu, termasuk berhala yang disembah
ibunya sendiri. Meskipun demikian, bahkan Asa tidak dapat
menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan.

2. Menurut Anda mengapa
Rehabeam memutuskan
untuk menerima nasihat
orang-orang muda
tersebut?
3. Kelompok-kelompok
orang macam apa yang
berusaha mempengaruhi
keputusan Anda?
Bagaimanakah Anda
memilih nasihat mana
yang akan Anda ikuti?
Mengapa doa penting
dalam proses membuat
keputusan? (lihat A&P
30:12).

Dalam 1 Raja-raja 15 kita juga membaca mengenai
penggenapan sebuah nubuat tentang Yerobeam: semua
keturunannya dimusnahkan dan garis keturunan keluarganya
berakhir.
Pada akhir 1 Raja-raja 16 kita diperkenalkan dengan seorang
Raja di Israel yang bernama Ahab. Ahab tidak saja mengizinkan
penyembahan berhala, tetapi dia menikah dengan seorang
wanita bukan keturunan Israel yang bernama Izebel yang adalah
penyembah berhala. Raja Israel mulai menyembah Baal, salah
satu allah palsu paling keji dalam pandangan Allah.

Apa yang Akan Anda Lakukan

1. Dalam kisah yang terdapat dalam 1 Raja-raja 12:2533,
apakah yang dikhawatirkan Yerobeam?

1 Raja-raja 17

2. Seandainya Anda tinggal di Israel pada waktu itu, hal
benar apa yang harus dilakukan, dan mengapa?

Nabi Elia

1 Raja-raja 1314
Sewaktu orang tidak mau
mendengarkan pesan dari
para hamba Tuhan, Tuhan
kadang-kadang
menggunakan sesuatu yang
lebih dramatis untuk
membuat mereka bertobat. Di
akhir 1 Raja-raja 16, kita
mengetahui bahwa Israel
menjadi semakin jahat,
dipimpin seorang raja yang
jahat, dan tidak mau
mendengarkan para hamba Allah yang mengundang mereka
untuk bertobat. Dalam 1 Raja-raja 17 kita mengetahui mengenai
seorang Nabi yang bernama Elia yang diutus Allah dengan
kekuatan untuk menutup langit dan mendatangkan bencana
kekeringan di Israel (untuk mengetahui lebih banyak lagi
mengenai Nabi Elia, lihat Kamus Alkitab).

Masalah Ganda

Dalam 1 Raja-raja 1314 kita diberitahu bagaimana Yerobeam
dan Rehabeam memimpin rakyat mereka kepada dosa. Menarik
untuk disimak, pasal 1314 berisi laporan mengenai pengalaman
Yerobeam yang dapat menolongnya mengenali kekuatan Allah.
Namun demikian, kita membaca bahwa Yerobeam tidak berbalik
dari kelakukannya yang jahat (1 Raja-raja 13:33).
Pasal 13 dari 1 Raja-raja juga berisi kisah mengenai seorang
nabi yang dapat membantu kita memahami pentingnya
kepatuhan.
Dalam 1 Raja-raja 14 kita mempelajari bahwa, seperti Yerobeam,
Rehabeam juga membiarkan penyembahan berhala di negeri itu.
Setelah kehilangan perlindungan Tuhan karena
ketidakpatuhannya, Rehabeam tidak dapat mencegah Mesir
menaklukkan dan membawa barang-barang berharga dari bait
suci di Yerusalem.

Presiden Spencer W. Kimball menulis sebuah buku yang
berjudul Faith Precedes the Miracle (1972). 1 Raja-raja 17
memberi beberapa contoh besar mengenai asas tersebut. Elia dan
seorang janda menjalankan iman sebelum mereka menikmati
mukjizat. Carilah mukjizat tersebut sewaktu Anda membacanya.

1 Raja-raja 1516
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1 Raja-raja 17

Raja-raja Baru, Masalahmasalah Lama

Buli-buli (ayat 12, 14)Kendi

Pasal 1516 dari 1 Raja-raja menceritakan mengenai raja-raja di
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Gagasan penting yang perlu disimak dalam cerita ini bahwa Baal
seharusnya merupakan dewa kesuburan, yang berarti bahwa dia
adalah allah yang menumbuhkan tanaman dengan memberikan
hujan, sinar matahari, tanah yang subur, dan sebagainya. Baal
seharusnya bisa memberikan hujan bagi orang-orang, tetapi dia
tidak bisa karena dia adalah allah palsu dan tidak memiliki kuasa
(lihat A&P 29:2829). Maka tidak ada hujan selama tiga tahun
persis seperti yang dikatakan oleh Elia. Peristiwa dalam pasal ini,
ketika Elia dan imam-imam Baal bertemu di Gunung Karmel
adalah benar-benar cara untuk memperlihatkan bahwa Tuhan
bukan Baalyang memiliki kuasa atas unsur-unsur.

Perwujudan Iman

Mukjizat yang membangkitkan seorang pemuda dari
kematian dalam 1 Raja-raja 17:1723 adalah salah satu
mukjizat paling mengesankan dan langka dalam tulisan
suci. Jenis peristiwa semacam itu hanya terjadi ketika
iman semua yang terlibat sedemikian besar dan ketika
peristiwa itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita
memperlihatkan iman ketika kita mematuhi apa yang
diperintahkan Tuhan dan para hamba-Nya karena kita
percaya akan apa yang mereka katakan kepada kita
meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya melihat atau
memahami mengapa kita seharusnya berbuat demikian
atau bagaimana tindakan-tindakan tertentu akan
memberi kebaikan bagi kita. Asas ini diungkapkan
dengan paling baik oleh Nefi dalam 1 Nefi 3:7.
1. Tulislah mengenai cara-cara Elia memperlihatkan iman
kepada Tuhan.
2. Tulislah mengenai cara-cara si janda memperlihatkan
iman kepada Tuhan.
3. Buatlah daftar cara-cara Tuhan mengurus atau
memberkati Elia dan cara-cara Dia mengurus atau
memberkati si janda.

Menggunakan Asas-asas

Pertimbangkanlah situasi modern berikut: Keluarga Jones
bukan anggota Gereja. Mereka sangat miskin dan sering
bergumul untuk mencari nafkah untuk kebutuhan pokok
mereka. Ketika mereka diajar injil, mereka merasakan
Roh dan ingin belajar lebih banyak lagi dan masuk
menjadi anggota Gereja. Kemudian misionari
mengajarkan mengenai persepuluhan kepada mereka,
dan mereka menjadi patah semangat karena mereka
merasa bahwa mereka tidak mampu membayarnya.
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1. Asas-asas injil apakah yang akan Anda ajarkan kepada
keluarga ini?

○
○

Berlaku timpang (ayat
21)Mengabaikan

○

Asyera (ayat 19)Tempattempat dimana allah palsu
disembah melalui praktikpraktik yang tidak bermoral

○

1 Raja-raja 18

○

B
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2. Pikirkanlah mengenai saat Anda atau seseorang yang
Anda kenal harus mengandalkan iman untuk
mematuhi suatu perintah, dan tulislah mengenai hal
itu.

A

Apa yang Salah Dengan Pertanyaan Ini?

1. Apa yang kita pelajari mengenai Ahab dari pertanyaan
yang diajukan Elia dalam 1 Raja-raja 18:17?
2. Berilah satu contoh mengenai bagaimana menurut
pendapat Anda orang-orang di zaman sekarang
bersikap seperti Ahab.

1 Raja-raja 18

B

Elia Melawan 450 Nabi Baal

Berapa Lama Lagi Kamu Berlaku
Timpang dan Bercabang Hati?

1. Apa yang membuat Anda paling terkesan dalam kisah
yang terdapat dalam 1 Raja- raja 18:1946?
2. Seperti yang telah dilakukan Elia, para nabi di zaman
modern telah meminta kita untuk memilih antara jalan
Tuhan dan jalan dunia yang tidak memiliki kuasa untuk
menyelamatkan. Berikan tiga contoh dimana para nabi
modern telah meminta kita memilih antara jalan dunia
dan jalan Tuhan.

Tiga tahun bencana kekeringan tampaknya tidak melembutkan
hati Raja Ahab atau orang Israel. Dalam 1 Raja-raja 18 kita
membaca mengenai suatu peristiwa dramatis dimana Tuhan,
melalui Elia, dengan begitu kuat memperlihatkan bahwa Dia
adalah Allah yang hidup, dibandingkan berhala Baal yang tidak
berdaya, yang disembah oleh sebagian besar orang.
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Jalan Dunia

C

Berapa lama lagi kamu berlaku
timpang dan bercabang hati?
(1 Raja-raja 18:21).

angin besar, atau gempa, atau api, atau suara keras
dan hal-hal fisik lainnya, melainkan dalam bunyi angin
sepoi-sepoi basa (1 Raja-raja 19:1112).

Jalan Tuhan

Penatua Boyd K. Packer mengajarkan, Roh tidak
mendapatkan perhatian kita dengan berteriak atau
mengguncang-guncang kita dengan keras. Tetapi Roh
melakukannya dengan berbisik. Roh membelai dengan
sedemikian lembutnya sehingga jika kita terlalu sibuk
mungkin kita sama sekali tidak akan merasakannya (The
Candle of the Lord, Ensign, Januari 1983, 53).

Diyakinkan
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Perhatikan reaksi orang-orang dalam 1 Raja-raja 18:39.
Tulislah mengenai hal-hal yang paling membuat Anda
yakin bahwa Tuhan, Dialah Allah.

Lakukan dua kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari 1 Raja-raja 19.

A

1 Raja-raja 19

Keadaan Patah Semangat

Simaklah 1 Raja-raja 19:14, 910 dan jelaskan mengapa
Elia patah semangat.

B

Elia Belajar Lebih Banyak Lagi
Mengenai Roh Kudus

Mengatasi Keadaan Patah Semangat

1. Tulislah sekurang-kurangnya tiga hal yang Tuhan
lakukan dalam 1 Raja-raja 19 untuk menolong
mengangkat semangat Elia dari keadaannya yang
patah semangat.

Tampaknya peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam 1 Raja-raja
18 akan meyakinkan setiap orang yang menyaksikan atau
mendengar mengenai peristiwa tersebut bahwa Allahnya Elia
adalah Allah yang benar. Akan tetapi, tidak semua orang dapat
diyakinkan, karena pertobatan sejati hanya terjadi melalui Roh
Kudusbukan melalui mukjizat-mukjizat yang hebat.
Kemungkinan besar Roh hadir dalam peristiwa-peristiwa yang
terjadi dalam 1 Raja-raja 18, tetapi hanya mereka yang mau
menerimanya yang memiliki hati yang berubah. Hati yang
berubah tidak terjadi karena api dari surga, melainkan karena
perasaan yang secara diam-diam membara di dalam hati. Carilah
bagaimana Tuhan mengingatkan Elia mengenai asas ini dalam
1 Raja-raja 19.

2. Untuk setiap jawaban yang Anda berikan, jelaskan
bagaimana menurut Anda hal itu mengangkat
semangat Elia. Bagaimana Tuhan menolong kita
mengatasi keadaan patah semangat dan rasa kecewa
kita di zaman sekarang?

C

Apa yang Dia Pelajari

Bagaimana pengalaman Elia dalam 1 Raja-raja 19 dapat
menolongnya memahami mengapa peristiwa-peristiwa
yang terjadi di pasal 18 tidak membuahkan hasil seperti
yang dia harapkan?

Sewaktu Anda membaca, mungkin Anda juga ingin
mempertimbangkan bagaimana perasaan Anda setelah
melakukan hal yang benar, tetapi kemudian menderita atas
keputusan Anda tersebut. Jika Anda pernah merasakan seolaholah Anda telah menderita secara tidak adil, Anda dapat
menghubungkan perasaan Anda dengan peristiwa yang dialami
Elia dalam 1 Raja-raja 19. Perhatikan dalam 1 Raja-raja 19
bagaimana Tuhan mengajar Elia ketika dia merasa patah
semangat. Mungkin dengan mengetahui kisah mengenai Elia
dapat menolong Anda sewaktu Anda membela hal yang benar,
tetapi merasa seolah-olah Anda berjuang sendirian.

1 Raja-raja 2021
Ahab Terus Tidak Patuh

Dalam 1 Raja-raja 20 kita membaca mengenai pertempuran
yang dialami Ahab dan Israel dengan Aram dan pemimpin
mereka Benhadad. Tuhan membantu Ahab dan Israel
memenangkan pertempuran tersebut. Namun, setelah
menangkap Benhadad, Ahab mengadakan perjanjian dengan
Benhadad, bukannya membunuhnya seperti yang telah
diperintahkan seorang nabi kepadanya. Sebagai akibatnya, Ahab
diberitahu bahwa dia akan dihukum atas ketidakpatuhannya.
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1 Raja-raja 19
1 Raja-raja 19:1112Apakah Perwujudan Tuhan yang
Paling Kuat?
Elia merasa patah semangat karena mukjizat-mukjizat di
Gunung Karmel tidak mengubah hati Izebel dan banyak
orang. Tuhan kemudian mengajar Elia bahwa pengalamanpengalaman rohani yang mengubah hati tidak terletak pada

Kisah lainnya mengenai betapa kejam Ahab dan Izebel terdapat
dalam 1 Raja-raja 21. Ahab menginginkan kebun anggur yang
dimiliki seorang penduduk Israel yang tidak mau menjualnya.
Izebel memutuskan merampas tanah tersebut untuk Ahab
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dengan membayar saksi-saksi palsu untuk memberikan kesaksian
palsu terhadap pemilik tanah tersebut di pengadilan dan
menyuruhnya dihukum mati. Semua ini terjadi dan Ahab
mengambil alih kepemilikan kebun anggur tersebut. Setelah itu
Elia menemui Ahab dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan
mengalami kematian yang sama seperti yang dialami orang
tersebut.

Kisah mengenai kematian Ahab terdapat dalam 1 Raja-raja 22.
Tidaklah terlalu mengherankan, kematian Ahab terjadi karena
dia menolak mengikuti nasihat seorang nabi sejati, yang
memintanya untuk tidak pergi berperang. Sebaliknya, Ahab
mendengarkan nasihat empat ratus nabi palsu, yang mengatakan
kepada Ahab apa saja yang ingin Ahab dengar.
Mengenai mengikuti para nabi ini, Penatua Harold B. Lee
mengatakan Anda mungkin tidak menyukai nasihat yang
berasal dari Pembesar Gereja. Nasihat itu mungkin berkenaan
dengan pandangan politik Anda. Nasihat itu mungkin berkenaan
dengan pandangan sosial Anda. Nasihat itu mungkin
mencampuri urusan kehidupan sosial Anda. Tetapi jika Anda
mendengarkan nasihat-nasihat ini, seolah-olah dari mulut Tuhan
sendiri, dengan kesabaran dan iman, maka janji yang akan Anda
peroleh adalah bahwa alam maut tidak akan berkuasa
terhadapmu. Ya, dan Tuhan Allah akan membuyarkan kuasa
kegelapan dari hadapanmu, dan menyebabkan langit bergetar
demi kebaikanmu dan demi kemuliaan nama-Nya (A&P 21:6)
(dalam Conference Report, Oktober 1970, 152153).

1 Raja-raja 22
Nabi Mikha

Kitab Kedua Raja-raja
Kitab 2 Raja-raja adalah kitab keempat dan terakhir dalam
rangkaian kitab-kitab yang berhubungan dengan sejarah
orang Israel pada masa mereka memiliki raja-raja. Dalam 2
Raja-raja kita membaca mengenai kejatuhan dan
penaklukkan kedua bagian Israel (Kerajaan Utara) dan
Yehuda (Kerajaan Selatan).

Pasal 2Elia diubah rupa;
mukjizat Elisa

Akhir yang Menyedihkan

Pasal 4Elisa membangkitkan
seorang anak dari kematian

Ikhtisar Peristiwa-peristiwa Utama dalam 2 Raja-raja
Kerajaan Israel

Orang Aram menaklukkan kerajaan Israel kira-kira tahun
725720 SM dan menawan sebagian besar rakyat di sebelah
utara ke Aram. Setelah tercerai-berainya sepuluh suku
Israel ini, kita tidak memiliki catatan mengenai apa yang
terjadi dengan mereka kecuali rujukan dalam Kitab Mormon
yang mengatakan bahwa Juruselamat mengunjungi
beberapa di antara mereka (lihat 3 Nefi 17:4). Mereka
dikenal sebagai sepuluh suku Israel yang hilang. Kemudian
2 Raja-raja berakhir dengan laporan mengenai orang Babel
yang menaklukkan kerajaan Yehuda dan menawan
rakyatnya ke Babel. Penawanan ke Babel ini terjadi kira-kira
antara tahun 605587 SM.

Pasal 5Elisa menyembuhkan
seorang panglima Raja Aram

Persiapan Mempelajari 2 Raja-raja

Pasal 17Israel ditawan ke
Asyur

Kerajaan Yehuda

Pasal 69Perang dengan
Aram; Tuhan membantu
pertempuran mereka dan
melindungi Elisa
Pasal 12Bait suci diperbaiki
Pasal 13Kematian Elisa
Pasal 16Yehuda membuat
perjanjian dengan Asyur

Karena 2 Raja-raja menceritakan mengenai kejatuhan,
penaklukkan, dan penawanan umat perjanjian Tuhan,
sewaktu membaca hendaknya kita memberi perhatian
khusus terhadap apa yang menyebabkan orang Israel
mengalami masalah ini agar kita dapat terhindar dari
membuat kesalahan yang sama seperti itu. Misalnya,
apakah yang diajarkan para nabi kepada mereka?Apakah
mereka mendengarkan dan mematuhinya? Apa yang
diajarkan para nabi kepada kita di zaman sekarang ? Jika
kita tidak mendengarkan dan mematuhi, apakah hal-hal
yang sama akan terjadi dengan kita seperti yang telah
terjadi dengan orang Israel. Ini adalah pertanyaanpertanyaan penting untuk dipertimbangkan sewaktu Anda
membaca dan mempelajarinya.

Pasal 1820Pemerintahan
yang benar oleh Hizkia; Hizkia
meminta nasihat dari Nabi
Yesaya
Pasal 21Kembalinya
penyembahan berhala
Pasal 2223Yosia memerintah
dalam kebenaran; tulisan suci
yang ditemukan dalam bait suci
menolong orang-orang
bertobat
Pasal 2425Yehuda ditawan
oleh orang Babel

115

ke dunia sebagai persiapan bagi kedatangan Tuhan (lihat
A&P 110:1316).

2 Raja-raja 1

Tidak seorang pun dapat dibangkitkan sebelum Kristus bangkit
dari kubur. Maka Elia, agar dapat melaksanakan misi
khususnya, perlu diubah rupa. Pengubahan rupa berarti diubah
sedemikian rupa sehingga tubuh tidak lagi mengalami penyakit,
kematian, atau rasa sakit jasmani. Pengubahan rupa bukan
kebangkitan. Dalam keadaan diubah rupa orang masih dapat
melanjutkan pelayanan yang memerlukan tubuh jasmani,
misalnya penumpangan tangan bagi wewenang imamat.
Kemudian, orang yang diubah rupa akan diubah kembali untuk
dibangkitkan. Dalam 3 Nefi 28:3640 Mormon menguraikan
mengenai beberapa orang Nefi yang diubah rupa. Dalam 2 Rajaraja 2 kita membaca kisah mengenai Elia yang diubah rupa.

Raja Mencari Bantuan
dari Berhala
Kisah mengenai bagaimana Ahazia, putra Ahab, cedera dan
mencari nasihat dari berhala terdapat dalam 2 Raja-raja 1.
Tuhan menceritakan kepada Elia apa yang terjadi. Elia kemudian
bertemu dengan para hamba raja, menghukum mereka dan Raja
Ahazia karena tidak mencari nasihat dari Allah yang hidup
melalui para nabi, dan menubuatkan bahwa Ahazia akan mati.
Ahazia mendengar mengenai nubuat tersebut dan mengirim
prajurit untuk menangkap Elia. Seorang kapten dari lima puluh
prajurit tersebut akhirnya menghentikan usaha mereka untuk
menangkap Elia, tetapi belum berhenti sebelum Tuhan
membunuh seratus prajurit sewaktu mereka mencoba
melaksanakan perintah Ahazia. Seperti yang dinubuatkan,
Ahazia tidak pernah sembuh dari cederanya, dan dia meninggal.
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2 Raja-raja 2
2 Raja-raja 2:815Jubah Elia Jatuh ke Tangan Elisa
Jubah Elia melambangkan kuasa dan wewenangnya.
Pengalaman ini diperlukan karena Elia adalah seorang Nabi
besar dan orang-orang memerlukan bantuan tambahan
untuk memahami bahwa Elisa akan menggantikan
kedudukannya. Situasi serupa terjadi di zaman kita. Setelah
kematian Nabi Joseph Smith, terdapat kebingungan
mengenai siapa yang seharusnya memimpin Gereja. Dalam
sebuah pertemuan di Nauvoo, Brigham Young mengatakan
kepada Gereja bahwa kunci-kunci wewenang berada di
tangan dua belas rasul. Sewaktu dia berbicara, banyak orang
memberikan kesaksian bahwa suaranyadan bahkan
penampilannyamenyerupai suara dan penampilan Nabi
Joseph. Pengalaman ini memberikan kesaksian khusus bagi
mereka yang hadir bahwa jubah kenabian telah jatuh ke
tangan Brigham Young.

2 Raja-raja 2
Elia Diangkat ke Surga

Sewaktu kita pertama mengenal Elia dalam 1 Raja-raja 17, dia
telah memiliki kuasa dan wewenang untuk menutup langit,
menciptakan bencana kekeringan di Israel. Tetapi tidak seperti
Yesaya, Yeremia, atau para nabi terkenal lainnya, Elia tidak
meninggalkan tulisan untuk menceritakan lebih banyak kepada
kita mengenai dia. Kita tahu bahwa Nabi Maleakhi mengatakan
bahwa Elia akan datang sebelum hari Tuhan yang besar dan
dahsyat itu (Maleakhi 4:5) untuk mempersiapkan orang-orang
bagi kedatangan Mesias.

2 Raja-raja 2:9Biarlah Kiranya Aku Mendapat Dua
Bagian dari Rohmu
Ketika Elisa meminta dua bagian dari roh Elia, dia
meminta kuasa dan wewenang yang sama untuk bertindak
sebagai nabi kepada orang-orang. Pernyataan dua bagian
mengacu pada gagasan bahwa putra yang memiliki hak
kesulungan menerima dua bagian dari warisan ayahnya
untuk tujuan mengurus keturunan ayahnya.
2 Raja-raja 2:2324Naiklah botak, naiklah botak
Akan sangat menolong jika kita memiliki keterangan lebih
rinci mengenai kisah dalam 2 Raja-raja 2. Anak-anak yang
dimaksud sangat tidak menghormati hamba yang telah
ditunjuk Tuhan, yang pada dasarnya menyuruh hamba
tersebut untuk pergi. Perhatikan bahwa Elisa hanya
menghukum mereka dalam nama Tuhan, yang mana hamba
Allah diberi wewenang untuk melakukannya (lihat A&P
24:1516), dan kemudian Tuhan yang menentukan
hukumannya.

Karena nubuat Maleakhi, orangorang dari kepercayaan lain di
zaman sekarang masih
menunggu kedatangan-Nya.
Akan tetapi, catatan dalam
Perjanjian Baru mencatat bahwa
Elia sebagai orang yang telah
diubah rupa menampakkan diri di
atas gunung kepada Petrus,
Yakobus, dan Yohanes, tiga dari
rasul Yesus (lihat Matius 17:1
4). Selain itu, Elia sebagai
makhluk yang telah dibangkitkan
menampakkan diri di zaman kita
pada tanggal 3 April 1836 di
Bait Suci Kirtland tidak lama setelah bait suci itu dikuduskan.
Dia mengatakan bahwa dia datang untuk menggenapi nubuat
Maleakhi, dan dia memulihkan kunci-kunci kuasa pemeteraian

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
2 Raja-raja 2.

A

Jika Engkau Berhasrat

1. Tulislah setidaknya dua hal yang memperlihatkan
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betapa besar keinginan Elia untuk melayani Tuhan
dengan cara seperti yang dilakukan Elia.

Hal-hal yang Yesus Lakukan

2. Kenalilah sifat-sifat kepemimpinan yang Anda lihat
dalam kehidupan Juruselamat atau nabi dan jelaskan
mengapa sifat-sifat ini penting.

B

Berkat-berkat Imamat Elisa dalam 2 Raja-raja 4

Matius 14:1521
Lukas 7:1116
Yohanes 2:111
(lihat juga TJS)

Menghormati Hamba Tuhan

1. Apa yang diajarkan dalam 2 Raja-raja 2 kepada kita
mengenai Tuhan dan para hamba-Nya?
2. Dengan mempertimbangkan kegiatan yang baru saja
Anda selesaikan, bagaimanakah Elisa meninggalkan
kesaksian bagi orang Israel masa datang bahwa Yesus
adalah Mesias mereka?

2. Sebutkan setidaknya tiga hal yang dapat Anda lakukan
untuk memperlihatkan rasa hormat dan penghargaan
terhadap hamba-hamba yang telah dipilih Tuhan.

2 Raja-raja 34

2 Raja-raja 5

Mukjizat-mukjizat

Penyembuhan

Tulisan suci memberi kesaksian bahwa Tuhan adalah Allah
kemukjizatan (lihat Mormon 9:1011, 1520). Oleh karena itu,
mereka yang mewakili-Nya dapat juga melaksanakan mukjizatmukjizat jika mereka memiliki iman dan bertindak sesuai dengan
kehendak Tuhan. Nabi Elisa adalah salah seorang nabi yang
kepatuhan dan imannya memungkinkan baginya untuk
mengambil bagian dalam banyak mukjizat. Anda membaca
mengenai beberapa mukjizat Elisa dalam 2 Raja-raja 1, dan
Anda akan membaca mengenai beberapa mukjizat lainnya dalam
pasal-pasal berikutnya.

Satu hal kecil apakah yang memiliki potensi besar untuk
memperbaiki kehidupan Anda jika Anda mulai melakukan hal
kecil itu secara teratur? Mengapa Anda belum memulainya?
Penatua Rex D. Pinegar mengatakan, Pekerjaan besar Tuhan
sebagian besar diselesaikan melalui tindakan yang kecil dan baik
hati yang memberi teladan bagi ajaran-ajaran dasar Injil-Nya
(dalan Conference Report, Oktober 1994, 106; atau Ensign,
November 1994, 80).
Kadang-kadang justru perintah-perintah kecil yang diabaikan
atau tidak dipedulikan di dalam kehidupan kita, padahal yang
sesungguhnya perintah-perintah itulah yang dapat membuat
perbedaan besar di dalam kehidupan kita. Pasal 5 dari 2 Rajaraja berisi kisah yang menggambarkan asas ini.

Sewaktu Anda membaca pasal-pasal ini, perhatikan usaha-usaha
yang dilakukan Elisa untuk menjalankan imannya dan
bagaimana mukjizat-mukjizat tersebut digunakan untuk
memberkati dan mengajar orang-orang yang setia agar Tuhan
membantu mereka. Ingatlah bahwa mukjizat jarang
mempertobatkan orang, tetapi dapat memperkuat pengharapan
orang yang percaya dan memberkati orang yang setia dengan
pencurahan istimewa kasih karunia dari Allah yang pengasih
(lihat A&P 63:712).

Memahami Tulisan Suci
2 Raja-raja 5

Kisah mengenai bagaimana Elisa melaksanakan mukjizat untuk
membantu menyediakan air bagi gabungan tentara Israel,
Yehuda, dan Edom terdapat dalam 2 Raja-raja 3. Pasal 4 dari 2
Raja-raja berisi beberapa mukjizat.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Orang Kecil, Iman Besar

Kadang-kadang kita beranggapan bahwa apa yang kita
lakukan dan katakan tidak terlalu membuat perbedaan
karena kita tidak terlalu penting. Dalam kisah mengenai
Naaman tampaknya terdapat dua pahlawan seperti itu.
Salah satunya adalah seorang gadis kecil dan yang
lainnya adalah bujang Naaman. Kita tidak tahu nama dari
kedua orang ini, tetapi iman mereka telah memberkati
kehidupan Naaman.

Memahami Tulisan Suci
2 Raja-raja 4

Mempelajari Tulisan Suci
A

Naaman

Berkat-berkat Imamat Elisa

1. Bandingkanlah iman gadis kecil tersebut, yang berada
di negeri asing, dengan iman raja Israel.

1. Buatlah sebuah tabel di dalam buku catatan seperti
contoh di bawah. Bacalah rujukan-rujukan berikut dari
kehidupan Kristus dan ceritakan bagaimana hal itu
sama dengan yang terjadi dalam 2 Raja-raja 4:

2. Bandingkanlah reaksi Naaman terhadap Elisa dan
terhadap nasihat dari bujangnya.
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salah satu di antara beberapa anggota Gereja yang sedikit
jumlahnya di daerah Anda.

3. Tulislah mengenai saat ketika seseorang yang tidak
terlalu penting menolong Anda dengan cara yang besar,
atau jelaskan bagaimana kisah mengenai Naaman
menjadi teladan dari asas yang terdapat dalam Alma
37:67, 46.

2 Raja-raja 8

4. Sebutkanlah dua hal yang diminta oleh para nabi kita di
zaman modern agar kita lakukan, yang dianggap kecil,
dan jelaskan bagaimana hal-hal ini sebenarnya dapat
membuat perbedaan besar.

Kebenaran di Antara
Kejahatan Besar

2 Raja-raja 67

Sikap baik Elisa yang terus dia perlihatkan kepada wanita
Sunem, yang putranya dia bangkitkan dari kematian diceritakan
dalam 2 Raja-raja 8. Pasal 8 juga berisi beberapa penjelasan
singkat mengenai perubahan-perubahan dalam kepemimpinan di
Aram, Israel, dan Yehuda. Penulis menolong kita mengetahui
bahwa negara-negara ini dipimpin oleh orang-orang jahat yang
menuntun orang-orang pada kejahatan yang lebih besar.

Mempercayai Nabi

Kadang-kadang mempercayai nasihat para nabi kita dan patuh
pada ajaran-ajaran mereka memerlukan banyak iman. Dalam
2 Raja-raja 67 kita diberi contoh mengenai bagaimana Tuhan
memberikan kuasa kepada para nabi-Nya dan mendatangkan
penggenapan atas perkataan mereka. Sewaktu Anda membaca,
perhatikan apa yang terjadi dengan mereka yang percaya kepada
para nabi dan bandingkan dengan mereka yang meragukan nabi
Tuhan.

2 Raja-raja 910
Keturunan Ahab
Dimusnahkan

Memahami Tulisan Suci
Dalam 2 Raja-raja 910 kita membaca sebuah laporan mengenai
nubuat yang kembali digenapi. Kali ini nubuat tersebut adalah
yang diberikan Elia mengenai Ahab dan Izebel serta keturunan
mereka. Pasal-pasal ini memberikan kesaksian yang rendah hati
terhadap nasib menyedihkan bagi mereka yang menentang
Allah. Akan tetapi, penggenapan nubuat tersebut tampaknya
tidak membawa dampak yang diinginkan orang-orang. Raja
Yehu, orang yang menggenapi nubuat tersebut dengan
membunuh Izebel dan keturunan Ahab, juga membunuh para
imam Baal, tetapi tidak berhenti menyembah berhala Yerobeam,
Raja Israel pertama dari yang terbagi. Jadi, nubuat-nubuat Elia
digenapi, tetapi Israel terus menyembah berhala meskipun
berbeda dengan bentuk penyembahan Baal.

2 Raja-raja 6
Kab (ayat 25)Kira-kira satu
setengah liter
2 Raja-raja 6:1617Lebih Banyak yang Menyertai Kita
Pada saat-saat sulit kita sering mengabaikan kebenaran ini
bahwa lebih banyak yang menyertai kita daripada yang
menyertai mereka (lihat juga A&P 38:7; 84:88).

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menggunakan Tulisan Suci untuk
Menyelesaikan Masalah

Pertimbangkanlah situasi-situasi berikut dan tulislah
mengenai bagaimana 2 Raja-raja 6 dapat menolong dalam
masing-masing situasi:

2 Raja-raja 1114

1. Anda sedang melayani tugas misi dan banyak yang
menentang pekerjaan Anda. Hampir tidak ada anggota
yang tinggal di daerah Anda dan tampaknya hampir
setiap orang yang Anda ajak bicara menentang Gereja.

Raja-raja yang Lebih Kejam,
Bagian 1

2. Seseorang di sekolah Anda atau di lingkungan tetangga
Anda tidak menyukai Anda dan sering bersikap tidak
baik kepada Anda. Dalam suatu kesempatan yang
jarang terjadi, Anda berkesempatan untuk membalas
mereka.

Kisah mengenai raja-raja di Israel dan Yehuda berlanjut dalam
2 Raja-raja 1114. Sejarah singkat masing-masing raja hanya
menceritakan satu atau dua kisah singkat yang memberikan suatu
gagasan kepada pembaca mengenai bagaimana bentuk kerajaan
mereka. Perhatikan bahwa Kitab Raja-raja tidak pernah

3. Anda ingin mematuhi standar-standar Gereja, tetapi
sulit melaksanakannya karena Anda
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menceritakan mengenai seorang raja pun di Israel yang sama
sekali tidak melakukan penyembahan berhala. Sebaliknya, ada
beberapa raja di Yehuda yang dikenal karena kehidupan saleh
merekatetapi hanya singkat. Misalnya, dalam 2 Raja-raja 12
Yoas dipuji atas programnya memperbaiki bagian-bagian bait suci.
Akan tetapi, kita juga membaca, bahwa dia mengambil beberapa
barang paling berharga dari bait suci yang terbuat dari emas dan
perak dan memberikannya kepada Raja Aram sebagai bagian dari
perjanjian damai.

2 Raja-raja 17
Kerajaan Utara (Sepuluh
Suku) Ditawan

Kematian Nabi Elisa diuraikan dalam 2 Raja-raja 13.

Kerajaan Utara

Kerajaan
Yehuda

DICARI

U

Ada sebuah cerita mengenai dua pemuda yang berada di atas
perahu dayung sedang mengapung di atas sungai. Meskipun di
tempat mereka mengapung arus sungai tersebut tenang, mereka
sedang mendekati suatu daerah dimana arus air semakin deras
dan kencang karena menuju ke arah air terjun yang tinggi dan
terjal.

Seorang raja yang saleh untuk Israel atau Yehuda.
Penyembah berhala tidak boleh melamar.

Seorang pria di tepi sungai memperhatikan kedua pemuda
tersebut di sungai dan berteriak, Halo! Di depan Anda arusnya
deras dan akan ada air terjun!

2 Raja-raja 1516

Kedua pemuda tersebut mendengar peringatan pria itu, tetapi
mereka merasa bahwa keadaan mereka aman-aman saja dan
perahu dapat dikendalikan dengan mudah. Mereka terus tertawatawa dan bercanda, tanpa memperhatikan peringatan pria yang
ada di tepi sungai atau bahaya yang mengancam.

Raja-raja yang Lebih Kejam,
Bagian 2

Pria di tepi sungai tersebut berteriak lagi dengan nada mendesak,
Arus deras dan air terjun ada di depan Anda!
Kedua pemuda itu tampaknya tidak terlalu mempedulikan. Akan
tetapi, sewaktu arus air mulai deras, mereka menjadi sedikit
cemas dan berusaha mengendalikan perahu ke tepi sungai. Tetapi
sudah terlambat. Arus air sungai terlalu deras, dan mereka jatuh
di air terjun dan meninggal. Nasib mereka dapat dihindari
seandainya saja mereka mau mendengarkan suara peringatan
(lihat David O. McKay, Gospel Ideals [1953], 912).

Dalam 2 Raja-raja 1516 laporan berlanjut mengenai berbagai
raja di Israel dan Yehuda selama bertahun-tahun dan serupa
dengan empat pasal sebelumnya. Yang khusus perlu
diperhatikan dalam dua pasal ini adalah negara Asyur mulai
menjadi ancaman bagi kedua kerajaan tersebut. Raja-raja
Yehuda membayar orang Asyur agar tidak menyerang dan
memusnahkan mereka (lihat 2 Raja-raja 15:1720; 16:59). Raja
Ahaz (lihat 2 Raja-raja 16) bahkan mengambil barang-barang
berharga dari bait suci dan memberikannya kepada Raja Asyur
sebagai imbalan untuk perlindungan.

Cerita khayalan ini mirip dengan situasi orang Israel dalam
2 Raja-raja 17, khususnya posisi Kerajaan Selatan, dimana,
sebagaimana yang telah Anda baca dalam 12 Raja-raja,
sebenarnya setiap raja menggalakkan penyembahan berhala.
Sejak terpecahnya kerajaan sampai 2 Raja-raja 17 berkisar kirakira dua ratus tahun. Dengan perkataan lain, Tuhan

Di kerajaan Israel, Asyur menyerang dan membawa banyak
orang dari bagian utara Israel sebagai tawanan (lihat 2 Rajaraja 15:2729).
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bagaimana orang-orang di zaman kita dapat dianggap
bersalah melakukan dosa-dosa yang sama seperti yang
dilakukan orang Israel.

memberikan kesempatan kepada Israel dua ratus tahun untuk
berubah dan meletakkan Dia dan hukum-hukum-Nya di atas hal
lainnya, tetapi mereka tidak mau. Tentu saja, Tuhan berbelas
kasih dengan memberi waktu begitu lama bagi orang Israel
untuk bertobat. Pasal 17 dari 2 Raja-raja adalah juga pasal
dimana kita membaca bagaimana Tuhan membiarkan orang
Asyur membawa orang Israel menjadi tawanan, memindahkan
mereka dari negeri perjanjian.

C

Bacalah Ulangan 4:2931, dan ringkaslah janji yang
dibuat Tuhan kepada umat dan keturunan mereka yang
tercerai-berai.

Orang Asyur adalah salah satu bangsa paling brutal di antara
semua kerajaan penakluk dalam sejarah. Mereka memperlakukan
para tawanan mereka dengan cara yang paling kejam yang
pernah dikenal orang. Selain itu, untuk memperluas kerajaan
dan budaya mereka, mereka melakukan apa saja yang dapat
mereka lakukan untuk memisahkan orang-orang yang mereka
tawan dari budaya mereka. Sebagai akibatnya, ketika orang
Asyur menawan ribuan orang Israel dari Kerajaan Utara, kita
sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi terhadap
mereka. Meskipun ada beberapa yang tetap tinggal di negeri
tersebut dan melakukan kawin campur dengan orang-orang
Asyur yang menawan mereka, sebagian besar hilang dari
pengetahuan kita dan dikenal sebagai sepuluh suku Israel yang
hilang.

2 Raja-raja 1819
Raja Hizkia yang Hidup
Benar
Sewaktu Asyur menaklukkan Israel, Hizkia menjadi Raja di
Yehuda. Dia mampu memimpin rakyatnya menuju tingkat
hidup benar yang lebih tinggi, mungkin karena mereka melihat
apa yang sedang terjadi terhadap Israel dan khawatir dengan
ancaman orang Asyur bagi bangsa mereka. Akan tetapi,
sebagaimana yang sering terjadi dengan mereka yang berpaling
dari perbuatan dosa kepada hidup yang benar, komitmen Hizkia
dan Israel mendapat ujian. Misalnya, ketika seseorang yang
tidak pernah membayar persepuluhan mulai membayarnya, ada
kalanya dalam suatu bulan tertentu dia mungkin tidak mampu
membayar persepuluhan tersebut secara penuh. Orang tersebut
mungkin bertanya, Dapatkah saya mempercayai bahwa Tuhan
akan memberkati saya dalam segala kebutuhan saya bila saya
membayar persepuluhan saya Bacalah Eter 12:6. Perhatikan
cara Tuhan membiarkan kita berada dalam pencobaan iman
tersebut.

Sewaktu Anda membaca, carilah alasan-alasan mengapa orang
Israel kehilangan perlindungan Tuhan dan dibawa ke dalam
penawanan oleh orang Asyur.

Memahami Tulisan Suci
2 Raja-raja 17
2 Raja-raja 18:518Israel Diserang oleh Orang Asyur
dan Dipindahkan
Di Gereja kita berbicara mengenai sepuluh suku yang
hilang (lihat Pasal-pasal Kepercayaan 10). Suku-suku yang
hilang ini mengacu pada Kerajaan Israel Bagian Utara, yang
mencakup tanah warisan dari semua sepuluh suku. Dalam 2
Raja-raja 18 kita belajar mengapa dan bagaimana banyak di
antara mereka dibawa ke Asyur dan tidak pernah lagi
terdengar sebagai suatu bangsa. Tuhan sedang
mengumpulkan umat Israel di zaman akhir.

Pencobaan iman terhadap Hizkia dan kerajaannya diceritakan
dalam 2 Raja-raja 1819. Sewaktu Anda membaca,
pertimbangkanlah bagaimana perasaan Anda seandainya Anda
berada dalam situasi Hizkia, baik pada waktu maupun setelah
pencobaan iman ini.

Mempelajari Tulisan Suci

Memahami Tulisan Suci

Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari 2 Raja-raja 17.

2 Raja-raja 18
2 Raja-raja 18:26Berbicara Dalam Bahasa Aram
Orang Asyur berbicara dalam bahasa Ibrani di luar tembok
Yerusalem agar semua orang di dalam dapat mengerti pesan
mereka. Orang Yahudi meminta orang Asyur berbicara
dalam bahasa Aram. Mereka tidak ingin banyak orang
mengerti pesan yang menakutkan dari sekelompok prajurit
yang sangat percaya diri yang pada waktu itu merupakan
tentara paling kuat di dunia.

Suatu Peringatan Digenapi

Ketika Tuhan pertama kali memberikan tanah perjanjian
mereka kepada orang Israel, Dia memberikan beberapa
peringatan:
1. Rangkumlah nubuat yang Tuhan berikan kepada Israel
dalam Ulangan 4:2428.
2. Dengan cara-cara apa nubuat tersebut digenapi dalam 2
Raja-raja 17? Harap berikan jawaban yang rinci.

2. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 1:1416 dan uraikan
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○
○
○
○
○

1. Buatlah daftar cara-cara Israel berbuat dosa terhadap
Tuhan (simaklah 2 Raja-raja 17:723).

○

Yang bertakhta di atas
kerubim (ayat 15)Mengacu
pada tabut perjanjian dalam
ruang bait suci yang Paling
Kudus, yang melambangkan
tempat dimana Allah tinggal

Biarkan Aku Menghitung Cara-caranya

○

B

2 Raja-raja 19

○

A

Hilang, Tetapi Tidak Dilupakan

Mempelajari Tulisan Suci

2 Raja-raja 21

Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari 2 Raja-raja 1819.

A

Raja Manasye yang Jahat

Kiat untuk Keberhasilan

Bagaimanakah 2 Raja-raja 18:18 menggambarkan
kebenaran Amsal 3:56

B

Dengan Kata-kata Anda Sendiri
Dalam 2 Raja-raja 21 kita membaca mengenai putra Hizkia,
Manasye yang, setelah pemerintahan yang benar oleh ayahnya,
memerintah sebagai salah seorang penguasa paling kejam dalam
sejarah Yehuda. Akhir pasal 21 menceritakan kepada kita bahwa
putra Manasye, Amon, hanya memerintah secara singkat
sebelum dia dibunuh. Rakyat mengetahui dan membunuh orangorang yang membunuh Amon dan kemudian menempatkan raja
baru lainnya sebagai penguasa. Peristiwa ini mengisyaratkan
bahwa sebenarnya jika rakyat mau, mereka dapat menggulingkan
Raja Manasye yang jahat dan menggantikannya dengan raja
baru yang hidup benar. Pemerintahan Manasye sangat jahat
karena rakyat membiarkan kejahatannya dan membuat mereka
sendiri menjadi jahat. Seorang penguasa yang jahat dapat
mengakibatkan banyak kerugian. Akan tetapi, jika sebagian besar
rakyat hidup benar, mereka dapat menghasilkan banyak kebaikan
di tengah-tengah kejahatan.

Rangkumlah kisah yang terdapat dalam 2 Raja-raja 1819
dengan menulisnya dengan kata-kata Anda sendiri:
1. Apa yang dikatakan juru minuman agung kepada para
hamba?(lihat 2 Raja-raja 18:1935).
2. Reaksi Hizkia terhadap perkataan juru minuman agung
(lihat 2 Raja-raja 19:15).
3. Pesan Yesaya kepada Hizkia (lihat 2 Raja-raja 19:67).
4. Apa yang dikatakan Yesaya kepada Hizkia sebagai
tanggapan terhadap doa Hizkia? (lihat 2 Raja-raja
19:2034).
5. Apa yang terjadi dengan orang Asyur? (lihat 2 Rajaraja 19:3537).

C

Bagaimanakah Hal Ini Terjadi di Zaman
Kita?

Pelajaran apa yang dapat dipetik oleh orang Israel zaman
modern dari kisah dalam 2 Raja-raja 1819. Sewaktu
Anda menulis, pertimbangkanlah pertanyaan-pertanyaan
berikut: Dalam hal-hal apa Anda merasa berada dalam
posisi Hizkia dan orang-orang di Yerusalem? Apakah
diperlukan iman untuk mempercayai bahwa beberapa hal
yang dikatakan para nabi kepada kita sesungguhnya
akan terjadi? Dalam hal apa kisah mengenai Hizkia
dalam dua pasal ini berhubungan dengan Eter 12:6?

2 Raja-raja 2223
Kekuatan Firman Allah

Dalam Kitab Mormon, Tuhan memerintahkan Nefi untuk
mengambil lemping-lemping kuningan dan mengabdikan
hidupnya untuk menulis Kitab Pertama dan Kedua Nefi. Ini
menggambarkan bagaimana perasaan Tuhan mengenai
pentingnya tulisan suci.

2 Raja-raja 20
Lebih Jauh Mengenai Hizkia

Perbedaan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda
seandainya Anda tidak pernah membaca atau mengenal tulisan
suci? Perbedaan apa yang diakibatkan tulisan suci terhadap
kehidupan sehari-hari Anda sekarang?
Dalam 2 Raja-raja 22 tulisan suci disebut sebagai Kitab
Taurat. Sewaktu Anda membaca pasal ini, pertimbangkanlah
apa yang penulis coba ajarkan kepada kita mengenai pentingnya
tulisan suci, dan perhatikan apa pengaruh tulisan suci bagi Raja
Yosia dan rakyatnya.

Dalam 1 Raja-raja 20 kita membaca mengenai saat ketika Hizkia
nyaris mati. Dia berdoa dengan setia agar dia dapat hidup
beberapa tahun lagi, dan Tuhan mengabulkan keinginannya.
Pasal 20 juga menceritakan bagaimana Hizkia memperlihatkan
kepada Raja Babel harta-harta di dalam bait suci. Yesaya
mengatakan bahwa ini salah karena pada tahun-tahun
mendatang orang Babel akan mengingat kekayaan besar yang
terdapat di dalam bait suci, datang menaklukkan Yerusalaem
dan mengambil barang-barang berharga tersebut.

Memahami Tulisan Suci
2 Raja-raja 22
2 Raja-raja 23
2 Raja-raja 22:8Kitab Taurat Ditemukan di Bait Suci
Belum ada mesin percetakan pada waktu peristiwa-peristiwa
dalam 2 Raja-raja 22 terjadi. Setiap kitab harus ditulis tangan.
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orang-orang kembali kepada kejahatan. Pada waktu itu, orang
Mesir memaksa raja-raja Yehuda untuk membayar mereka
sebagai imbalan bagi perlindungan mereka. Mereka memiliki
pengaruh sedemikian besar sehingga dapat menempatkan
seorang raja baru bagi Yehuda sementara raja yang lama masih
hidup.

Oleh karena itu, hanya ada beberapa kitab yang dibuat;
menemukan Kitab Taurat, atau tulisan suci, di bait suci
adalah suatu penemuan yang luar biasa. Di zaman kita,
menemukan sebuah kitab tulisan suci jauh lebih mudah.
Tantangan kita bukan untuk menemukan tulisan suci, tetapi
mencari tahu apa isi tulisan suci tersebut. Presiden Spencer
W. Kimball mengajarkan mengenai kisah tulisan suci yang
ditemukan di zaman Yosia, dan kemudian mengatakan,
Saya yakin bahwa kita masing-masing, pada suatu waktu
di dalam kehidupan kita, harus menemukan tulisan suci bagi
diri kita sendiridan tidak hanya menemukannya sekali,
melainkan berulang-ulang kali (How Rare a Possession
the Scriptures! Ensign, September 1976, 4).

Pada permulaan 2 Raja-raja 24 kekuatan Mesir semakin lemah
jika dibandingkan munculnya kekuatan dunia baruBabel.
Dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, orang Babel menyerang
Yerusalem dan menawan banyak keluarga kaya, terpelajar dan
kuat di Yerusalem. Pasal 24 dalam 2 Raja-raja Menandai awal
berakhirnya Yehuda.
Pada masa ini, Nabi Lehi memperingatkan orang-orang
mengenai kehancuran total Yerusalem oleh Babel. Mengetahui
bahwa Nebukadnezar telah berhasil menyerang Yerusalem
sebelum permulaan penulisan 1 Nefi dalam Kitab Mormon telah
menjadikan penolakan orang-orang terhadap peringatan Lehi
bahkan semakin menakjubkan. Kitab Mormon mulai pada
tahun pertama pemerintahan Zedekia (1 Nefi 1:4), yang
disebut dalam 2 Raja-raja 24:1720.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Kekuatan Firman Tuhan

Lakukan tiga dari kegiatan berikut:
1. Apakah tanggapan Raja Yosia ketika dia mendengar
mengenai Kitab Taurat? (lihat 2 Raja- raja 22:11, 19;
23:414, 21, 2425).

Percaya kepada nubuat-nubuat Lehi dan nabi lainnya,
Nebukadnezar kembali ke Yerusalem dan membelah total
tembok kota (lihat 2 Raja-raja 25). Mata Zedekia menjadi buta
setelah dia dipaksa menyaksikan kematian putra-putranya. Kitab
Mormon mencatat bahwa salah seorang putra Zedekia yang
bernama Mulek selamat dan mengadakan perjalanan bersama
sekelompok orang ke belahan benua barat. Bangsa Nefi kemudian
menemukan keturunan dari orang Mulek ini dan menyebut
mereka bangsa Zarahemla.

2. Apakah tanggapan orang-orang ketika Raja Yosia
membaca tulisan suci yang sama ini kepada mereka?
(lihat 2 Raja-raja 23:13).
3. Tulislah mengenai saat ketika tulisan suci memiliki
pengaruh yang penting dalam kehidupan Anda.
4. Bacalah 2 Timotius 3:1517; 1 Nefi 15:2324; 2 Nefi 32:3;
Alma 31:5; Helaman 3:2930, dan buatlah daftar
mengenai kekuatan yang dapat diberikan tulisan suci
dalam kehidupan Anda dari ayat-ayat ini.

Laporan mengenai penawanan orang Babel terhadap umat
pilihan Tuhan oleh orang jahat dicatat dalam 2 Raja-raja 25.
Masa kejayaan Israel dimulai ketika Musa memimpin mereka
keluar dari perbudakan orang Mesir dan membuat perjanjian
kudus kepada Tuhan. Masa kejayaan itu berakhir dengan
penaklukkan oleh orang Asyur dan tercerai-berainya Kerajaan
Utara, dan penaklukan oleh orang Babel terhadap Kerajaan
Selatan setelah orang Israel secara terus menerus menjadi jahat.
Jadi, kita melihat bahwa kedua Kerajaan, Utara dan Selatan
Israel dan Yehuda ditaklukkan seperti yang telah diramalkan
oleh para nabi Tuhan. Selama kira-kira enam ratus tahun, Israel
pada dasarnya menjadi umat yang bebas, dapat menyembah
Allah leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi
mereka meninggalkan Allah mereka dan ditawan dan diceraiberaikan di antara mereka yang tidak menyembah Allah yang
sejati dan hidup.

2 Raja-raja 2425
Yehuda Diperbudak
Oleh Babel

Dalam beberapa ayat terakhir dari 2 Raja-raja 23, kita membaca
bahwa putra Yosia adalah seorang raja yang jahat, menuntun

Kitab Pertama dan Kedua Tawarikh
Persiapan Mempelajari 12 Tawarikh

Kira-kira pada tahun 540535 SM, bangsa Media dan Persia
mengalahkan Babel dan menjadi kekuatan utama di Timur
Tengah dan Asia. Tidak seberapa lama setelah berkuasa,
Koresh, Raja Persia, mengundang orang-orang Yahudi
untuk kembali ke kampung halaman mereka setelah lebih
dari lima puluh tahun berada dalam penawanan orang
Babel. Kitab 12 Tawarikh ditulis kira-kira setelah
kembalinya orang Yahudi tersebut. Pada mulanya, 12
Tawarikh adalah satu kitab, tetapi kemudian para
penerjemah memisahkannya menjadi dua kitab.

Para penulis Tawarikh berusaha menceritakan kembali
sejarah orang Yahudi pada waktu zaman raja-raja, sehingga
Tawarikh mencakup periode yang sama dengan 12 Samuel
dan 12 Raja-raja. Sesungguhnya, beberapa dari Tawarikh
tampaknya hanya mengutip kitab-kitab tersebut. Akan
tetapi, kadang-kadang, Tawarikh menekankan pokok-pokok
yang berbeda. Misalnya, Tawarikh menjelaskan dengan
lebih rinci mengenai barang-barang bait suci dan peristiwa-
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peristiwa yang terjadi di bait suci karena pada waktu
Tawarikh ditulis orang Yahudi telah memiliki sebuah bait
suci, tetapi belum memiliki raja.

2 Tawarikh 3:1

Karena banyak sekali informasi yang terdapat dalam
Tawarikh telah Anda pelajari, maka penuntun belajar ini
tidak membahas masing-masing pasal. Anda hanya akan
menerima bantuan belajar untuk 2 Tawarikh 15; 20 karena
bagian ini berisi kisah-kisah yang tidak dicakup dalam
12 Raja-raja. Untuk bagian-bagian terpilih lainnya dari
12 Tawarikh, Anda hanya perlu melakukan bagian
kegiatan.

Salomo Mulai Membangun
Bait Suci
Mempelajari Tulisan Suci
A

1 Tawarikh 22:519

1. Menurut 2 Tawarikh 3:1, di manakah Salomo harus
membangun bait suci?

Persiapan Membangun
Bait Suci

2. Menurut Anda mengapa ini adalah tempat yang baik
untuk membangun bait suci?

2 Tawarikh 7:112

Mempelajari Tulisan Suci
A

Apakah Pentingnya Tempat Ini?

Kemuliaan Tuhan

Daud dan Bait Suci

1. Buatlah daftar apa yang dikatakan dalam 1 Tawarikh
22:519 yang harus dilakukan Daud untuk membangun
bait suci.
2. Menurut ayat 519, mengapa Daud tidak diizinkan
membangun bait suci?

Mempelajari Tulisan Suci
A

1 Tawarikh 29:29

Umpamakan Anda adalah seorang wartawan sebuah
surat kabar. Dengan menggunakan informasi dari 2
Tawarikh 7:112, tulislah sebuah kisah di halaman depan
surat kabar mengenai apa yang terjadi setelah
pengudusan Bait Suci Salomo seolah-olah Anda berada di
sana.

Riwayat Raja Daud

2 Tawarikh 11:1317

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menulis Laporan Pandangan Mata

Bagaimana Itu dapat Membantu?

Orang-orang Lewi Kembali

Bagaimanakah agar 1 Tawarikh 29:29 dapat membantu
Anda menjawab pertanyaan seseorang yang mengkritik
Kitab Mormon dengan mengatakan bahwa semua tulisan
para nabi Allah terdapat di dalam Alkitab dan tidak ada
lagi kitab-kitab suci lainnya?

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menceritakan Mengenai Siapa Berada di
Mana dan Mengapa

Ketika Israel terpisah menjadi dua bagian, kita umumnya
mengatakan bahwa suku Yehuda dan Benyamin berada di
Kerajaan Bagian Selatan, sedangkan sepuluh suku lainnya
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berada di Kerajaan Bagian Utara, dan suku Lewi tersebar
di antara semua suku. Tetapi kita tahu bahwa Lehi di
dalam Kitab Mormon bukan dari suku Yehuda atau suku
Benyamin, tetapi dia tinggal di Yerusalem. Bacalah 2
Tawarikh 11:1317 dan jelaskan siapa yang pindah ke
Yerusalem pada waktu kerajaan terpisah menjadi dua dan
mengapa mereka pindah ke sana.

2 Tawarikh 20
Putra Asa, Yosafat

2 Tawarikh 15

Dalam 2 Tawarikh 20 kita menemukan contoh lain memperoleh
berkat-berkat karena mempercayai Tuhan dan para nabi-Nya.
Kisah kali ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Yosafat dari
Yehuda. Kisah lengkap mengenai Yosafat dalam tulisan suci
terdapat dalam 2 Tawarikh 1720.

Asa Mematuhi Nasihat
Seorang Nabi

Memahami Tulisan Suci

Ketika nabi memberikan nasihat, bagaimanakah Anda
menanggapinya? Bagaimana jika nasihatnya mengharuskan
Anda melakukan sesuatu yang tidak populer? Pasal 15 dari
2 Tawarikh menceritakan apa yang dilakukan Asa, Raja Yehuda,
ketika dia mendengar nasihat dari seorang nabi Allah. Sewaktu
Anda membaca, pertimbangkanlah apa yang dapat Anda pelajari
dari tanggapan Asa.

2 Tawarikh 20
2 Tawarikh 20:79Janji Berdoa di Bait Suci
Meskipun kita tahu bahwa Allah akan mendengarkan doadoa kita kapan saja kita berdoa kepada-Nya, dalam
2 Tawarikh 20:79 Yosafat meminta agar janji-janji khusus
yang dilakukan dalam doa pengudusan Bait Suci Salomo
digenapi (lihat 1 Raja-raja 8:3740, 4445).

Memahami Tulisan Suci

Mempelajari Tulisan Suci

2 Tawarikh 15

A

Mempelajari Tulisan Suci
A

B

Buatlah daftar hal-hal yang dilakukan Yosafat dan
rakyatnya untuk menerima bantuan Tuhan ketika
menghadapi tantangan besar.

Masalah dan Penyelesaian
Masalah di
Yehuda

Apa yang
Seharusnya Orang
Lakukan?

Bagaimana Menerima Bantuan Tuhan?

Buatlah sebuah tabel
sederhana seperti contoh
yang menceritakan apa
yang dikatakan Nabi
Azarya adalah
perbuatan salah yang
telah dilakukan orang
Yehuda dan apa yang
dapat mereka lakukan
untuk memperbaiki
situasi tersebut. Anda
dapat memperoleh
informasi untuk mengisi
tabel tersebut dalam 2
Tawarikh 15:17.

B

Memberikan Contoh

Tulislah sebuah contoh zaman modern mengenai
bagaimana Anda atau seseorang yang telah Anda baca,
mungkin dalam tulisan suci, yang telah menerapkan
nasihat yang terdapat dalam 2 Tawarikh 20:20 dan
mempelajari kebenarannya.

2 Tawarikh 26:1421
Uzia Menjadi Penderita Kusta

Diperlukan ____ untuk Mengikuti Nabi

1. Kata apa dalam 2 Tawarikh 15:8 yang menguraikan hal
yang sering diperlukan agar dapat mengikuti nasihat
nabi?

Mempelajari Tulisan Suci

2. Apa yang dilakukan Asa dan orang-orang yang
memperlihatkan betapa mereka ingin mematuhi Tuhan?

A

3. Uraikan beberapa cara khusus agar Anda dapat menjadi
seperti Asa dan umatnya. Bagaimanakah agar para
anggota Gereja pada umumnya dapat menjadi seperti
dia?

Apakah Masalahnya?

1. Mengapa Raja Uzia berpenyakit kusta?
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2. Pelajaran apa yang kita petik dari cara Tuhan
menghukum Uzia mengenai bagaimana perasaan
Tuhan terhadap kunci-kunci dan wewenang imamat?

menjadi umat yang makmur di hadapan Tuhan? (lihat
juga A&P 97:1021).

2 Tawarikh 36:1116

2 Tawarikh 29:111

Kejahatan di Yerusalem

Janganlah Kamu Lengah

Mempelajari Tulisan Suci

Mempelajari Tulisan Suci
A

A

Membuat Daftar

1. Buatlah daftar apa yang dikatakan Tuhan terhadap
atau mengenai kelompok-kelompok berikut dalam 2
Tawarikh 29:111: orang Lewi, nenek moyang kami,
dan anak-anakku.

Membandingkan Dua Kitab Suci yang
Berbeda

Dalam 2 Tawarikh 36:1116 diceritakan mengenai masa
ketika Lehi berada di Yerusalem. Bagaimanakah ayat
1116 serupa dengan 1 Nefi 1?

2. Bagaimanakah agar kita dapat menerapkan nasihat
Hizkia dalam 2 Tawarikh 29:911 agar kita dapat

Kitab Ezra
Sejak kira-kira 605586
SM orang Babel
menaklukkan bangsa
Yahudi dan membawa
orang Yahudi ke dalam
perbudakan di Babel.
Pada masa penawanan
ini (lihat Mazmur 137:1
4), mereka melanggar
perjanjian mereka dengan
Allah dan tampaknya
telah kehilangan berkatberkat yang telah
dijanjikan kepada mereka sebagai bagian dari perjanjian
Abraham.

kananku (Mazmur 137:5; lihat juga 137:6). Harapan baru
lahir di dalam hati orang Yahudi.
Ada tiga kelompok utama orang yang kembali ke Yerusalem:
kelompok pertama kira-kira tahun 538 SM di bawah
pimpinan Zerubabel, kelompok kedua kira-kira tahun
465425 SM di bawah pimpinan Ezra, dan kelompok ketiga
pada tahun 444 SM di bawah pimpinan Nehemia.

Kembali dari Pembuangan
Karkemis
Haran
Arpad Aleppo
t

ai

Efra

Sung

gai

Tig
ris

Harapan Baru

Sun

Hamat
Tadmor

Niniwe
Arbela

Damsyik

Kira-kira lima puluh tahun setelah serangan Babel, orang
Media dan Persia bergabung dalam mengalahkan Babel dan
menciptakan sebuah kerajaan di Asia dan Timur Tengah.
Kerajaan Medo-Persia ini dipimpin oleh seorang raja yang
bernama Koresh yang membuat kebijakan yang
memperlihatkan kebaikan hati kepada rakyatnya, termasuk
orang Yahudi di Babel. Tidak lama setelah menaklukkan
Babel pada tahun 539 SM, Koresh mengumumkan bahwa
orang Yahudi di Babel boleh kembali ke Yerusalem dan
membangun kembali bait suci mereka (lihat 2 Tawarikh
36:2223; Ezra 1). Pengumuman ini membawa sukacita besar
bagi banyak orang Yahudi yang berada dalam penawanan.
Seperti yang ditulis oleh Pemazmur, Jika aku melupakan
engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan

Yerusalem

Ezra menggunakan rute berbahaya tanpa kawalan militer
Kembali di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia (457428 S.M).
Kembali dari pembuangan di zaman Sesbazar dan Zerubabel (537515 S.M).
Pembuangan orang Yudea terpusat di wilayah sekitar Nippur
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Sippar
Babel
Susa
Nippur

Persiapan Mempelajari Ezra

Masa Kehidupan Ezra

Ezra adalah seorang imam dan keturunan Harun, adik
Musa. Dia juga dipanggil sebagai ahli kitab suci, yaitu
seorang yang banyak mempelajari, menulis dan
mengajarkan tulisan suci. Ezra memimpin kelompok utama
kedua dari orang-orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem
sekitar tahun 465425 SM.

.

586 SM Yerusalem ditaklukkan, sebagian besar orang Yahudi dibawa ke
dalam penawanan ke Babel

580

Sejumlah orang memanggil Ezra bapa agama Yahudi
modern karena dia menekankan pentingnya mempelajari
kitab (tulisan suci). Dia memimpin orang Yahudi pada waktu
mereka mulai lebih memusatkan untuk menjadi suatu jemaat
daripada bangsa. Ezra tampaknya menulis beberapa di
antara Kitab Ezra atau penulis asli yang mengutip langsung
dari catatan yang dia tulis karena pada empat pasal terakhir,
Ezra berbicara sebagai orang pertama (Aku mengatakan,
Aku mengutus mereka, dan lain sebagainya).

540

530

520

.
.
..
.
.
.
.
.

539 SM Koresh dan gabungan Medo-Persia menggulingkan Babel
538 SM Koresh menitahkan bahwa orang Yahudi boleh kembali ke
Yerusalem dan membangun kembali bait suci
537 SM Kelompok pertama orang Yahudi kembali ke Yerusalem
536 SM Pembangunan kembali bait suci dimulai
530 SM Pembangunan bait suci terhenti

522 SM Darius menjadi Raja Persia
520 SM Hagai dan Zakharia bernubuat, pembangunan bait suci dimulai
kembali
516 SM Bait suci selesai dan didedikasikan

486 SM Sasta menjadi Raja Persia

480

470

460

Setelah menceritakan kembali kisah mengenai Koresh yang
mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem (pada
awalnya diceritakan dalam 2 Tawarikh 36), Ezra
menceritakan kisah mengenai sekelompok orang, dipimpin
oleh Zerubabel, yang kembali dan berusaha membangun
kembali bait suci dan menegakkan kembali gaya hidup
orang Yahudi. Kelompok ini menjadi putus asa tetapi
kemudian bersemangat untuk menyelesaikan bait suci berkat
dorongan Nabi Hagai dan Zakharia. Bait suci adalah salah
satu dari dua tema yang ditekankan oleh Ezra. Tema lainnya
adalah pentingnya Hukum Taurat, atau catatan suci yang
kita sebut tulisan suci. Ezra berusaha menolong orang
Yahudi menjadi umat yang benar secara rohani maupun
jasmani dengan mengajar mereka mengenai Hukum Taurat.

.
.

465 SM Artahsasta menjadi Raja Persia

458 SM Ezra pergi ke Yerusalem

450

.

445 SM Nehemia pergi ke Yerusalem, tembok selesai dibangun

440
Catatan: Tahun-tahun tersebut adalah perkiraan

Ezra 1
Koresh Menggenapi Nubuat

Ezra 1 menceritakan kepada kita bahwa Koresh tidak saja
mendorong orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem, tetapi
dia juga berjanji mengembalikan semua harta benda yang
diambil Nebukadnezar dari bait suci dan yang kini ditempatkan
di kuil-kuil Babel. Ezra mendorong orang-orang lainnya di
kerajaannya, yang memiliki barang-barang bait suci untuk
mengembalikannya agar orang Yahudi dapat menaruhnya di
bait suci yang telah dibangun kembali. Koresh merasa bahwa
Allah mengilhaminya untuk membuat perintah ini. Surat
perintah Koresh menggenapi nubuat-nubuat yang dibuat Yesaya
dan Yeremia (lihat Yesaya 44:2845:1).

126

pembangunan proyek tersebut. Nabi Hagai dan Zakharia
mendorong orang-orang untuk terus membangun bahkan meskipun
mereka telah diminta menghentikannya (lihat Ezra 5:12). Orangorang bukan Yahudi di negeri itu mempertanyakan apakah orang
Yahudi memiliki izin untuk membangun, dan ketika orang Yahudi
mengutip surat perintah dari Raja Koresh sebagai izin mereka
untuk melanjutkan pembangunan, orang-orang bukan Yahudi
menulis surat kepada Raja Darius dan memintanya untuk
memeriksa apakah surat perintah dari Koresh itu sah. Ezra 6
mencatat bahwa surat perintah tersebut ditemukan dan Darius
mengizinkan pembangunan bait suci dilanjutkan.

Ezra 2
Siapa yang Kembali?

Ezra 2 memberitahukan jumlah orang yang kembali ke
Yerusalem dibawah pimpinan seorang pria yang bernama
Zerubabel, yaitu seorang keturunan raja-raja Yehuda dan yang
menjadi bupati negeri itu ketika orang Yahudi kembali. Orangorang yang disebutkan dalam pasal ini dikelompokkan sesuai
dengan kota tempat mereka berasal di Israel dan kemudian
sesuai dengan keluarga mereka di kota tersebut. Ezra 2 juga
mencatat bahwa para imam yang kembali diharuskan mencari
sejarah keluarga mereka untuk membuktikan bahwa mereka
keturunan orang Lewi dan dapat melaksanakan tata cara dalam
keimamatan.

Laut
Mezbah

Pada akhir Ezra 6 kita membaca bahwa bait suci selesai dibangun
dan dikuduskan. Pengudusan bait suci tersebut membawa sukacita
kepada orang-orang karena mereka menjadi diperkuat untuk
melanjutkan pekerjaan rumah Allah (lihat ayat 2). Perhatikan
bahwa peristiwa-peristiwa yang membahagiakan dalam dua pasal
ini adalah sebagai akibat dari kesediaan orang-orang mematuhi
nasihat Nabi Hagai dan Nabi Zakharia.

Ezra 36
Pembangunan Bait Suci

Ezra 7

Dalam Ezra 3 kita membaca bagaimana orangYahudi yang telah
kembali, dibawah pimpinan Zerubabel dan Yesua (pemimpin
para imam), mulai membangun kembali bait suci. Mereka mulai
dengan membangun mezbah agar mereka dapat melaksanakan
tata cara pengurbanan yang diperintahkan dalam Hukum
Musa. Kemudian mereka mulai membangun pondasi. Setelah
pondasi selesai mereka mengadakan perayaan. Mereka yang
dapat mengingat Bait Suci Salomo menangis ketika mereka
melihat bait suci ini karena mereka tahu bahwa bait suci itu
tidak seindah bait suci yang mereka ingat.

EzraGuru Kitab Suci

Ezra 7 memperkenalkan Ezra, sang imam, yang juga sebagai ahli
kitab, atau guru. Daftar nama dalam lima ayat pertama dari
pasal 7 menceritakan kepada kita bahwa Ezra adalah keturunan
langsung dari Harun, adik Musa. Kita juga mempelajari dari
pasal ini bahwa Artahsasta mengizinkan Ezra untuk membawa
sekelompok orang Yahudi dari Babel ke Yerusalem. Selain itu,
Artahsasta menyediakan uang untuk membangun bait suci dan
meminta Ezra mengambil dari kuil Babel barang-barang
berharga untuk dikembalikan ke bait suci di Yerusalem. Kita juga
membaca bahwa Ezra diberi kuasa untuk mengangkat hakimhakim di antara orang-orang untuk melayani dalam
pemerintahan lokal Yahudi.

Presiden Brigham Young mengatakan, Kami menyelesaikan
bait suci di Kirtland dan di Nauvoo; dan tidakkah setan
senantiasa berusaha menghalangi kami membangunnya Ya,
setan berusaha untuk menghentikannya setiap minggu dan
setiap hari (Journal of Discourses, 8:356). Ezra 4
memperlihatkan kebenaran pernyataan itu. Sekelompok orang
yang disebut orang Samaria ingin menolong orang Yahudi
membangun kembali bait suci. Orang Yahudi tidak mengizinkan
mereka, sehingga membuat orang Samaria marah. Sejak saat itu
orang Samaria berusaha dengan segala upaya untuk
menghentikan pembangunan bait suci tersebut.

Mempelajari Tulisan Suci

Orang Samaria adalah keturunan orang Asyur dan
Israel. Orang Yahudi menganggap orang Samaria najis
karena adanya kawin campur antar mereka.

A

Sumber Kekuatan Ezra

1. Menurut Ezra 7:10, tiga hal apa yang dilakukan Ezra?
(Taurat Tuhan artinya tulisan suci).

Ezra 56 menceritakan kisah mengenai bagaimana orang Yahudi
memperoleh izin untuk melanjutkan pembangunan kembali bait
suci di Yerusalem setelah orang Samaria berhasil menghentikan

2. Jelaskan sekurang-kurangnya dua manfaat yang
diterima Ezra karena dia melakukan hal-hal ini.
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perjanjian, sehingga menambah godaan untuk menyembah
allah-allah dari pasangan mereka. Sewaktu Anda membaca
kedua pasal ini, pertimbangkanlah bagaimana Anda dapat
menerapkan apa yang diajarkan dalam tulisan suci ini mengenai
menikah dalam perjanjian.

3. Berikan sebuah contoh mengenai bagaimana Anda
dapat melakukan masing-masing dari ketiga hal ini.

Ezra 8

Memahami Tulisan Suci

Perjalanan ke Yerusalem

Ezra 9
Ezra 10
Ezra 10:9Sambil Menggigil Karena Perkara Itu dan
Karena Hujan Lebat
Peristiwa yang diuraikan dalam Ezra 10:9 terjadi pada
musim paling dingin dan banyak hujan di tahun itu. Orangorang menggigil karena cuaca dingin dan juga karena
mereka merasa bahwa Tuhan marah kepada mereka karena
dosa-dosa mereka.

Bagian pertama dari Ezra 8 berisi daftar kelompok-kelompok
orang yang pergi bersama Ezra dari Babel ke Yerusalem dan
banyaknya orang dalam masing-masing kelompok. Pasal 8
kemudian menceritakan kisah mengenai perjalanan orang Yahudi
ke Yerusalem, termasuk bagaimana mereka berpuasa dan berdoa
untuk memohon perlindungan di sepanjang perjalanan dan
bagaimana Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Ezra 910

Mewawancarai Ezra

Umpamakan Anda adalah seorang wartawan surat kabar
di zaman Ezra 9. Pilihlah tiga pertanyaan yang akan
Anda ajukan kepada Ezra, dan tulislah bagaimana
menurut Anda dia akan menjawab berdasarkan apa yang
telah Anda baca dalam Ezra 9.

Menikah Dengan Istri-istri
Bukan Israel

B

Mengenali Asas-asas Pertobatan

1. Orang-orang mendengarkan Ezra dan banyak orang
berusaha untuk hidup lebih benar. Tulislah di dalam
buku catatan Anda dan garis bawahi di dalam tulisan
suci Anda tiga asas pertobatan sejati yang Anda
temukan dalam Ezra 10.

Mungkin alasan terbesar Israel dan Yehuda diceraiberaikan dan
dibawa ke dalam perbudakan adalah karena mereka menyembah
berhala. Ezra dan para pemimpin Yahudi lainnya berusaha
mencegah orang-orang untuk tidak membuat kembali kesalahan
yang sama ini sewaktu mereka kembali ke negeri perjanjian
mereka. Tetapi, seperti yang akan Anda baca dalam Ezra 910,
banyak orang Yahudi mengadakan perkawinan di luar

2. Ceritakan mengapa masing-masing asas yang Anda
temukan di atas penting untuk proses pertobatan.

Kitab Nehemia
Kitab Nehemia melanjutkan kisah yang dimulai dalam Ezra.
Dalam tulisan suci paling awal orang Yahudi, Kitab Ezra
dan Nehemia merupakan satu kitab.

Persiapan Mempelajari Nehemia
Sewaktu Anda membaca, pertimbangkanlah lambanglambang tembok Yerusalem yang diusahakan keras oleh
Nehemia untuk dibangun. Mengapa sedemikian penting
untuk membangun tembok-tembok ini? Bagaimanakah
tembok-tembok tersebut disamakan dengan orang Yahudi?
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Memahami Tulisan Suci
Yerusalem pada Masa Nehemia

Nehemia 1

Pintu
gerbang
ikan

Mempelajari Tulisan Suci
A

Pintu gerbang
domba
Pintu gerbang
pengerahan

Mencari Kata-kata Penting

Pilihlah menurut Anda empat kata penting apa yang
terdapat dalam Nehemia 1. Pastikan agar Anda memilih
setidaknya satu kata yang menguraikan tindakantindakan Nehemia dan satu kata yang penting
berdasarkan apa yang dia katakan. Jelaskan mengapa
Anda memilih masing-masing kata tersebut.

Pintu
gerbang
timur

Tempat
bait suci

Pintu
gerbang
kuda

Nehemia 2
Pintu
gerbang
lebak

Nehemia Pergi ke Yerusalem

Tuhan menjawab doa Nehemia yang dicatat dalam Nehemia 1.
Nehemia 2 menceritakan bahwa Nehemia memiliki kesempatan
untuk mengatakan kepada Raja Artahsasta mengapa dia sedih
dan bahwa hati Raja menjadi lunak kepadanya. Raja kemudian
mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem guna
membantu membangun kembali tembok-tembok kota. Artahsasta
bahkan menyediakan bantuan keuangan dan memberikan suratsurat kepada Nehemia untuk dibawa kepada bupati-bupati di
provinsi sebagai bukti bahwa Nehemia memperoleh persetujuan
raja. Dengan izin dari Raja Artahsasta, Nehemia kemudian
pergi ke Yerusalem, menganalisa situasi, dan semakin
menyadari bahwa dia harus membantu membangun temboktembok Yerusalem.

Pintu
gerbang
mata air
Tangga-tangga yang
menuruni Kota Daud

Mempelajari Tulisan Suci
A

Teladan Iman

1. Apa yang diucapkan Nehemia untuk mendorong
semangat orang-orang?
2. Bagaimanakah orang-orang menanggapinya?
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3. Bagaimanakah Nehemia menanggapi orang yang
mengolok-olok?

Nehemia 6

4. Bagaimanakah agar kita dapat menerapkan apa yang
dilakukan Nehemia ketika kita berusaha melakukan
sesuatu yang diminta Tuhan atau para hamba-Nya agar
kita lakukan?

Nehemia Menyelesaikan
PembangunanTembok

Nehemia 34

Kadang-kadang sulit untuk mengatakan siapa yang benar-benar
menginginkan yang terbaik bagi kita. Manusia yang memiliki
maksud jahat dapat mencoba memperdaya kita agar mereka
dapat memperoleh keuntungan pribadi dari kemalangan kita.
Akan tetapi, jika kita patuh kepada Allah dan mengandalkan
bimbingan Roh, kita dapat terhindar dari tipu daya. Nehemia 6
menceritakan kepada kita apa yang dilakukan Nehemia dalam
situasi dimana orang lain berusaha untuk mencelakakan dia dan
mengganggu pekerjaannya.

Para Pembangun Menghadapi
Perlawanan
Nehemia 3 menyebutkan nama dan kelompok orang yang bekerja
membangun kembali tembok-tembok Yerusalem dan
menceritakan bagian-bagian mana saja dari tembok tersebut
yang dikerjakan.

Memahami Tulisan Suci

Nehemia 4 menceritakan bagaimana Sanbalat, bupati orang
Samaria, terus mengolok-olok dan menentang pembangunan
kembali tembok-tembok Yerusalem. Ketika dia menyadari bahwa
dia tidak dapat menghentikan pekerjaan itu dengan mengolokolok orang-orang, dia berusaha menyerang secara fisik para
pekerja untuk menghentikan mereka. Tetapi Nehemia dan orangorang berdoa memohon bantuan Tuhan dan menyuruh setengah
dari pekerja itu mengadakan penjagaan. Tuhan melindungi
mereka sehingga mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka.
Orang-orang Yahudi ini memiliki iman yang kuat kepada
Tuhan, meskipun menghadapi olok-olok dan perlawanan Setan
atas pekerjaan baik mereka.

Nehemia 6
Nehemia 6:1013Mengapa Nehemia Tidak Mau Masuk
Bait Suci?
Semaya tampaknya merupakan bagian dari rencana untuk
menghentikan usaha Nehemia, dan Semaya yang
berhalangan datang ke rumahnya adalah bagian dari
rencana tersebut. Semaya mengatakan seolah-olah nyawa
Nehemia sedang terancam dan mengatakan kepada
Nehemia bahwa dia seharusnya pergi ke bait suci,
memegang tanduk-tanduk mezbah, dan memohon agar
nyawanya dilindungi, yang merupakan tindakan yang
disebut-sebut dalam Hukum Musa (lihat Keluaran 21:14;
1 Raja-raja 1:5051; 2:28; 2 Raja-raja 11:15). Nehemia
menyadari rencana jahat untuk melawannya dan memilih
mempercayai Tuhan untuk memperoleh perlindungan.
Alasan lainnya mengapa Nehemia tidak masuk bait suci
adalah karena dia bukan imam. Semaya dan orang-orang
lain ingin menghancurkan reputasi Nehemia di hadapan
orang-orang, tetapi mereka gagal.

Nehemia 5
Nehemia: Seorang
Pemimpin Besar

Mempelajari Tulisan Suci
Nehemia 5 menceritakan bagaimana Nehemia, seperti Raja
Benyamin dalam Kitab Mormon (lihat Mosia 2), memimpin
rakyatnya tanpa membebani mereka dengan pajak. Dia juga
membuat hukum-hukum yang mencegah orang Yahudi supaya
tidak saling menuntut pembayaran terlalu tinggi atau bunga
yang berlebihan terhadap hutang satu sama lain (disebut
riba), sehingga menghentikan praktik memperbudak antara
sesama orang Yahudi yang berhutang kepada mereka.

A

Menghindari Tipu Daya

1. Sebutkan nama orang-orang dalam Nehemia 6 yang
berusaha mencelakakan Nehemia dan jelaskan caranya.
2. Hal-hal apa saja yang dilakukan Nehemia untuk
menghindari jatuh ke dalam perangkap mereka?
3. Tulislah apa yang dikatakan tulisan suci berikut
mengenai yang dapat kita lakukan untuk menghindari
diperdaya: Helaman 3:2930; Ajaran dan Perjanjian
43:26; 46:78; Joseph Smith 1:37.
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Nehemia 7
Nama Orang-orang yang
Kembali
Nehemia 7 adalah catatan mengenai orang-orang yang datang
ke Yerusalem bersama Zerubabel (lihat Ezra 2). Sama seperti
dalam Ezra, Nehemia 7 mencatat bahwa mereka yang tidak
dapat memperlihatkan silsilah mereka bahwa mereka dari garis
keturunan sah tidak diizinkan untuk memiliki imamat.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Nehemia 8

Menemukan Kata-kata Penting

1. Bacalah Nehemia 8:212 dan buatlah daftar kata-kata
yang menurut Anda dapat menguraikan paling baik
mengenai bagaimana perasaan orang-orang sewaktu
mendengarkan Ezra membacakan dan menjelaskan
tulisan suci kepada mereka. Anda mungkin perlu
menggarisbawahi atau mewarnai kata-kata ini di dalam
tulisan suci Anda.

Ezra Membacakan Tulisan
Suci kepada Orang-orang

2. Pilihlah salah satu kata dalam daftar Anda dan
ceritakan mengenai saat ketika Anda memiliki perasaan
yang sama; atau, pilihlah salah satu kata di dalam daftar
dan ceritakan menurut Anda mengapa orang-orang
memberikan tanggapan seperti yang mereka lakukan
ketika Ezra mengajarkan tulisan suci.

Bagaimana kehidupan Anda
jadinya seandainya Anda
tidak pernah mendengar,
membaca, atau bahkan
memiliki kitab tulisan suci?
Di zaman Nehemia, tulisan
suci ditulis tangan di atas
gulungan-gulungan,
sehingga diperlukan usaha
dan pengorbanan besar
untuk memilikinya. Siapa
saja yang memiliki
gulungan tulisan suci yang
lengkap dianggap beruntung? Orang-orang di zaman Nehemia
sudah bertahun-tahun tidak membaca atau mendengar tulisan
suci. Sewaktu Anda membaca Nehemia 8, bandingkanlah apa
yang dirasakan dan dilakukan orang-orang ketika mereka
mendengar tulisan suci dengan apa yang Anda rasakan dan
lakukan sewaktu Anda berkesempatan membaca atau mendengar
tulisan suci.

3. Menurut Anda kata-kata apa dalam Nehemia 8:212
yang menguraikan tentang hal yang dilakukan Ezra
untuk membantu orang-orang memiliki pengalaman
luar biasa dengan tulisan suci?

Nehemia 910
Kekuatan Firman Tuhan

Kita membaca di dalam Kitab Mormon bahwa pengkhotbahan
firman mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap jiwa
orang daripada pedang atau apa pun (Alma 31:5). Nehemia
910 berisi contoh-contoh dari kebenaran ini.

Memahami Tulisan Suci
Nehemia 8
Nehemia 8:1318Mereka Membaca di dalam Tulisan
Suci Bahwa Mereka Harus Tinggal di Pondok-pondok
Orang Yahudi di zaman Ezra mendapati di dalam tulisan
suci suatu perintah yang mengharuskan mereka untuk
tinggal di pondok-pondok. Perintah itu mengacu pada
Hari Raya Pondok Daun, yaitu perayaan kudus pertama kali
yang Tuhan berikan kepada Musa dan orang Israel (lihat
Imamat 23:3344; Kamus Alkitab lihat Hari raya).

Dalam Nehemia 9 kita membaca bahwa karena mereka
mendengar firman Allah (lihat Nehemia 8), orang-orang
berpuasa, mengakui dosa-dosa mereka, dan menyembah Tuhan.
Para imam kemudian memberikan kepada orang-orang ikhtisar
sejarah mereka sejak zaman Abraham, yang memperlihatkan
betapa berbelaskasihnya Tuhan kepada mereka sampai pada
zaman mereka.
Dalam Nehemia 10 kita membaca bahwa para imam membuat
perjanjian untuk mematuhi sepenuhnya perintah-perintah.
Orang-orang lainnya mengikuti teladan para imam mereka dan
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juga membuat perjanjian ini. Peristiwa-peristiwa yang dicatat
dalam pasal 910 memperlihatkan beberapa berkat dari membaca,
mempelajari, merenungkan, dan menerapkan tulisan suci dalam
kehidupan kita.

Nehemia 13
Nehemia Terus
Mengkhotbahkan Pertobatan

Nehemia 1112
Pengudusan Tembok
Yerusalem

Kira-kira setelah pengudusan tembok Yerusalem, Nehemia
kembali kepada Raja Artahsasta di Babel. Nehemia 13
menceritakan kisah mengenai apa yang dia temukan ketika dia
kembali ke Yerusalem. Secara umum ada tiga hal yang
membuatnya kecewa: (1) orang asing, yang tidak percaya kepada
Allah Israel diizinkan tinggal di rumah Tuhan, (2) orang-orang
tidak menguduskan hari Sabat, dan, (3) orang-orangbahkan
para imam dan orang Lewimenikah di luar perjanjian.
Nehemia mendorong orang-orang untuk setia kepada Tuhan
dengan mematuhi perintah-perintah ini. Kita juga
memperlihatkan kesetiaan kita kepada Allah dengan menghadiri
bait suci secara layak, menguduskan hari Sabat, dan menikah di
dalam perjanjian.

Nehemia 11 menyebutkan nama para pemimpin orang-orang di
Israel dan siapa saja di antara mereka yang ditugaskan untuk
tinggal di Yerusalem. Pasal 11 juga menyebutkan orang-orang
yang ditugaskan untuk tinggal di kota-kota lainnya di negeri
itu.
Bagian pertama dari Nehemia 12 berisi nama-nama para imam
dan orang Lewi (para pemegang imamat) yang kembali ke
Yerusalem dalam kelompok Zerubabel (ayat 19). Bagian
berikutnya berisi nama para imam dan orang Lewi pada masa
Nehemia, yang merupakan keturunan dari kelompok semula
(ayat 1026). Bagian lainnya dari pasal tersebut menceritakan
mengenai pengudusan tembok-tembok Yerusalem (ayat 2747).

Kitab Ester
Kisah Mengenai Pahlawan Wanita Yahudi

peristiwa yang terjadi dalam Kitab Nehemia. Serses, atau
Ahasyweros, adalah Raja di masa Nehemia yang tampaknya
begitu ramah terhadap Nehemia dan orang Yahudi.
Mungkin ini disebabkan apa yang terjadi dalam Kitab Ester.
Jika bukan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Kitab
Ester, maka tidak akan ada Kitab Nehemia!

Ester bukan penulis Kitab Ester, tetapi seluruh kisah
mengenai dirinya terdapat dalam kitab tersebut. Kisah itu
terjadi pada waktu banyak orang Yahudi berada di Persia
(kira-kira tahun 460430 S.M.) dan menceritakan bagaimana
tindakan-tindakan berani Ester menyelamatkan umatnya
dari kehancuran. Umat Yahudi masih merayakan peristiwa
yang luar biasa ini dengan perayaan yang menyenangkan
yang mereka sebut Purim. Orang Yahudi membaca ulang
kisah ini; ada yang bertepuk tangan dan bersorak-sorak bagi
pahlawan ini dan mengutuk penjahat. Karena Kitab Ester
adalah sebuah kisah, maka bagian Memahami Tulisan
Suci dan Mempelajari Tulisan Suci mencakup seluruh
kitab.

Memahami Tulisan Suci
Ester 1
Sida-sida (ayat 12, 15)
Gubernur atas kepentingan
raja

Persiapan Mempelajari Ester

Ester 2

Koresh adalah Raja pertama Kerajaan Persia. Dia digantikan
oleh putranya Kambises, yang memerintah untuk jangka
waktu yang singkat. Setelah kematian Kambises, seorang
yang bernama Darius menjadi Raja selama bertahun-tahun.
Setelah Darius mati, putranya, Serses memerintah sebagai
Raja keempat Kerajaan Persia. Serses, nama Yunaninya,
dikenal dalam Kitab Ester melalui namanya dalam bahasa
Persia, Ahasyweros.

Ester 3
Ester 4
Ester 5
Ester 6
Ester 7

Meskipun Kitab Ester muncul setelah Kitab Nehemia dalam
Alkitab, peristiwa-peristiwa dalam Kitab Ester sebetulnya
terjadi kira-kira tiga puluh tahun sebelum peristiwa-
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spesifik dan rujukan-rujukan dari tulisan suci sebagai
bagian dari penjelasan Anda.

B

Sebuah Ayat Penting untuk Diingat

1. Bacalah Ester 4:14 dan kemudian tulislah dengan
menggunakan kata-kata Anda sendiri.
2. Pertanyaan Mordekhai kepada Ester dalam Ester 4:14
dapat juga ditanyakan kepada Anda di zaman sekarang.
Presiden Ezra Taft Benson menolong menjawab
pertanyaan ini ketika dia mengatakan, Selama hampir
enam ribu tahun, Allah telah mempersiapkan Anda
agar Anda siap pada hari-hari terakhir sebelum
Kedatangan Kedua Tuhan. Memang ada yang akan
murtad; tetapi kerajaan Allah akan tetap utuh untuk
menyambut kembalinya sang Pemimpinyaitu Yesus
Kristus. Meskipun kejahatan pada generasi kita setara
dengan kejahatan pada zaman Nuh, ketika Tuhan
membersihkan bumi dengan air bah, ada perbedaan
besar pada zaman kita. Perbedaan itu adalah bahwa
Allah telah mempersiapkan sejumlah anak-anak-Nya
yang terkuat, yang akan menolong membangun
kerajaan Allah dengan penuh kemenangan pada harihari terakhir. Di situlah Anda berada, karena Anda
adalah generasi yang harus dipersiapkan untuk
bertemu dengan Allah Anda (The Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], 104105).

Ester 8
Ester 9
Ester 10

Presiden Benson juga mengatakan, Di sepanjang zaman
para nabi telah melihat perjalanan waktu sampai pada
zaman kita sekarang. Milyaran orang telah meninggal dan
roh-roh yang akan dilahirkan mengawasi kita. Janganlah
membuat kesalahanAnda adalah generasi pilihan. Belum
pernah terjadi sebelumnya dimana dalam jangka waktu yang
sangat singkat orang-orang yang setia seperti pada zaman
kita sekarang diharapkan lebih banyak (Teachings of Ezra
Taft Benson, 105). Tulislah di dalam buku catatan Anda untuk
dibacakan kepada kelas mengenai mengapa penting bagi
mereka untuk mengingat bahwa mereka telah datang ke
dalam kerajaan Allah justru untuk saat yang seperti ini.

Upeti (ayat 1)Pajak

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menggunakan Contoh Mereka

Tulislah menurut Anda apa yang dapat dipelajari oleh
seseorang yang seusia Anda dari masing-masing ketiga
orang berikut dalam Kitab Ester: Ratu Wasti, Mordekhai,
dan Ester. Untuk masing-masing orang, berikan contoh

Kitab Ayub
Mengapa Hal-hal Buruk Terjadi pada
Orang yang Baik

yang menyebabkan semua penderitaan, kesedihan, dan
kematian ini terjadi?

Setiap hari, tragedi dan
penderitaan dapat
menimpa kehidupan
orang. Orang-orang yang
kita kasihi meninggal atau
mengalami dampak
permanen karena
penyakit, kecelakaan, atau
bencana alam. Mengapa
Allah membiarkan hal-hal
seperti ini terjadi?
Mengapa hal-hal itu
terjadi bahkan kepada
mereka yang melayani Tuhan dengan tekun? Apakah Allah

Dalam menanggapi berbagai jenis pertanyaan seperti ini,
Presiden Spencer W. Kimball mengatakan, Jawablah jika
Anda dapat menjawabnya. Saya tidak dapat menjawabnya,
karena meskipun saya tahu Allah memainkan peranan
penting di dalam kehidupan kita, saya tidak tahu seberapa
banyak Dia menyebabkan dan seberapa banyak Dia
membiarkan hal-hal ini terjadi. Apa pun jawaban terhadap
pertanyaan ini, ada satu hal yang saya sangat yakin.
Dapatkah Tuhan mencegah tragedi-tragedi ini? Jawabannya
adalah ya. Tuhan adalah Mahakuasa, dengan segala
kekuasaan untuk mengendalikan kehidupan kita,
menyelamatkan kita dari kesakitan, mencegah segala
kecelakaan, menggerakkan semua pesawat terbang dan
mobil, memberi kita makan, melindungi kita,
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Tentu saja Tuhan memiliki kuasa atas Setan dan tidak perlu
mengadakan tawar-menawar dengannya. Dalam Ayub
1:612 kita mempelajari bahwa Tuhan senang dengan gaya
hidup Ayub, tetapi Dia masih membiarkan Setan menggoda
dan memberikan pencobaan kepada Ayub. Ayub 2 berisi
situasi yang serupa. Perhatikan bahwa kedua kali saat Ayub
dicobai, Tuhan menetapkan peraturan terhadap apa yang
dapat dan tidak dapat dilakukan oleh Setan. Kita dapat
merasa yakin bahwa selama kita setia kepada Tuhan, Dia
tidak akan pernah membiarkan Setan mencobai kita
melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya (lihat
1 Korintus 10:13).

menyelamatkan kita dari pekerjaan, usaha, penyakit, bahkan
dari kematian, jika Dia mau. Tetapi Dia tidak akan
melakukannya (Faith Precedes the Miracle [1972], 96).
Mengapa Tuhan tidak mau melindungi dan menyelamatkan
kita dari semua kemalangan dan pertentangan hidup kita
(lihat Abraham 3:25). Jika semua hal itu dilakukan apakah
akan memperkuat atau memperlemah kita?
Kitab Ayub ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan
yang sulit ini. Ayub menceritakan kisah mengenai seseorang
yang hidup benar, yang mengalami penderitaan sangat
berat. Bagaimana dia menghadapi kemalangannya dan apa
yang dia pelajari dari pengalamannya dapat memberi kita
pelajaran-pelajaran penting mengenai penderitaan kita dan
kesedihan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan
menggunakan kisah Ayub untuk mengajar Nabi Joseph
mengenai kesengsaraan yang dia alami pada waktu Nabi
berada di Penjara Liberty dan kita bertanya-tanya mengapa
dia harus menderita (lihat A&P 121:133). Sewaktu Anda
membaca Ayub, pertimbangkanlah apa yang Anda pelajari
mengenai rencana Bapa Surgawi dan apa tujuan dari
penderitaannya di dalam rencana itu.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menulis Surat Rekomendasi bagi Ayub

Seandainya Ayub ingin melamar pekerjaan dan meminta
Anda untuk menulis surat rekomendasi mengenai
bagaimana sifat-sifat Ayub, apa saja yang akan Anda
katakan mengenai dia berdasarkan pada yang telah Anda
baca dalam Ayub 1?

Persiapan Mempelajari Kitab Ayub

B

Meskipun sedikit sekali yang kita ketahui mengenai Ayub,
dia mungkin hidup di masa bapa bangsa masih hidup
(Abraham, Ishak, dan Yakub). Kitab Ayub ditempatkan di
bagian puisi Alkitab karena kisah Ayub diceritakan dalam
bentuk puisi, sehingga mungkin menjadikannya sebagai
salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang paling sulit
dibaca dan dimengerti. Akan tetapi, bentuk puisi membantu
menyampaikan pesan kisah tersebut dengan lebih
menggugah perasaan. Karena puisi dimaksudkan untuk
dibaca keras-keras, Anda mungkin perlu membaca keraskeras beberapa ayat yang Anda sukai dan perhatikan apakah
dengan melakukan seperti itu dapat menolong Anda
memahami perasaan dan makna Kitab Ayub.

Sama atau Berbeda

Uraikan bagaimana tanggapan Ayub terhadap apa yang
terjadi dengannya dan bagaimana reaksinya
dibandingkan dengan pendapat Anda akan apa yang
diberikan oleh orang yang hidup benar.

Ayub 2
Ayub Menerima Pencobaan
Lebih Banyak Lagi

Ayub 1

Ayub lulus ujian yang diberikan kepadanya dalam Ayub 1,
tetapi Tuhan membiarkan Setan lebih menyengsarakan Ayub.
Ayub 2 kembali memperlihatkan bagaimana tanggapan Ayub
terhadap pencobaan-pencobaan yang dialaminya.

Ayub Kehilangan Segalanya,
Kecuali

Memahami Tulisan Suci
Ketika sesuatu yang buruk terjadi dengan Anda, bagaimanakah
reaksi Anda? Bagaimanakah perasaan Anda terhadap Allah?
Apakah perasaan Anda terhadap Allah atau diri Anda sendiri
berbeda jika sesuatu yang buruk terjadi dengan Anda dan Anda
merasa tidak melakukan kesalahan apa pun? Ayub 1
menceritakan bagaimana reaksi Ayub terhadap apa yang terjadi
dengannya. Pertimbangkanlah bagaimana Anda bereaksi jika
Anda berada dalam situasi yang sama.

Ayub 2
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A

Memberikan Pendapat Anda

Dari semua yang terjadi dengan Ayub dalam Ayub 12,
tulislah mengenai satu hal yang paling sulit yang Anda
alami sendiri, dan jelaskan menurut Anda mengapa itu
sangat sulit.
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Ayub 1
Ayub 1:612Apakah Allah dan Setan Membuat
Kesepakatan?

134

Mempelajari Tulisan Suci

Ayub 3

A

Penguasaan Ayat SuciAyub 19:2526

1. Bacalah Ayub 14:14, temukan sebuah pertanyaan yang
diajukan Ayub, dan tulislah pertanyaan tersebut di
dalam buku catatan Anda. Kemudian bacalah Ayub
19:2327 dan rangkumlah bagaimana Ayub kemudian
menjawab pertanyaan tersebut.

Mengapa Aku Dilahirkan

2. Menurut Anda, mengapa kesaksian Ayub dalam Ayub
19:2526 sangat penting baginya pada waktu dia
mengucapkannya?

Meskipun Ayub tidak menyalahkan Allah atas penderitaannya,
Ayub 3 memberitahu kita betapa putus asanya dia pada waktu
itu.

B
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Menemukan Kesaksian-kesaksian Lainnya

Ayub 3237

Ayub 3
Dicekam (ayat 6)merasa
tertekan dan mengerikan

Teman Keempat

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menemukan Kata yang Mengandung
Lambang

Ayub 3237 berisi perkataan seorang yang bernama Elihu. Kita
tidak tahu pasti kapan dia bergabung dengan kelompok tersebut,
tetapi tampaknya dia mendengarkan pembicaraan antara Ayub
dan ketiga temannya. Dia tidak mengutarakan pendapatnya
karena usianya lebih muda dan menghormati orang yang lebih
tua darinya (lihat Ayub 32:4). Ketika Elihu akhirnya
memutuskan untuk berbicara, dia mengkritik Ayub karena Ayub
mengaku tidak bersalah. Elihu berpendapat bahwa Ayub seolaholah mengatakan bahwa Allah tidak adil atau tidak sempurna
karena membiarkan dirinya menderita dengan mengatakan
bahwa dia tidak berbuat kesalahan. Elihu juga mengkritik temanteman Ayub karena pada dasarnya mereka tidak memberikan
jawaban apa-apa mengenai mengapa Ayub menderita kecuali
hanya mengutuknya sebagai pendosa. Elihu memberikan sudut
pandangan orang ketiga. Dia menyatakan kebesaran Allah dan
ketidakmampuan manusia untuk memahami pikiran Allah
dengan cara yang dapat memberikan penjelasan atas segala
sesuatu yang terjadi. Dia mengemukakan bahwa penderitaan itu
tidak selalu bentuk hukuman terhadap dosa, tetapi karena Allah
melakukan hal-hal yang baik bagi anak-anak-Nya, bagaimana
pun juga penderitaan dapat memberi manfaat bagi seseorang.

Buatlah daftar tiga kata dalam Ayub 3 yang menurut
Anda menguraikan bagaimana perasaan Ayub, dan
jelaskan mengapa Anda memilih kata-kata tersebut.

Ayub 431
Teman-teman Ayub Memberi
Nasihat Kepadanya
Ayub 431 berisi percakapan antara Ayub dan tiga temannya
yang datang mengunjunginya (lihat Ayub 2:1113). Masingmasing teman, dengan caranya sendiri, mengatakan kepada
Ayub bahwa Allah menghukum para pendosa, oleh karena itu
Ayub pasti telah berbuat dosa. Akan tetapi, Anda tahu dari apa
yang Anda pelajari dalam Ayub 1, bahwa Ayub tidak berbuat
dosa. Ketika Ayub berusaha membela dirinya dan kesalehannya,
teman-teman nya ini menuduhnya sombong. Ayub
menjelaskan bahwa dia tahu banyak orang jahat yang belum
menerima hukuman seperti yang telah dia terima. Temanteman nya tersebut menanggapi dengan mendorong Ayub
bertobat agar Allah dapat menyingkirkan pencobaanpencobaannya. Tetapi Ayub terus membantah bahwa dia
melakukan perbuatan salah.

Ayub 3839
Tuhan Berbicara

Tuhan akhirnya menjawab doa-doa Ayub. Akan tetapi, Dia
tampaknya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan Ayub dan teman-temannya, seperti: Mengapa Ayub
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menderita. Sebaliknya, Tuhan memberikan jawaban dalam
bentuk pertanyaan lagi. Jawaban terhadap pertanyaanpertanyaan Tuhan memberi kita sudut pandang mengenai Allah
dan kehidupan yang sangat penting bagi orang yang sedang
menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan mereka.

Ayub 4042
Ayub Lulus Ujian

Berbicara mengenai tantangan-tantangan hidup, Penatua
Richard G. Scott mengatakan, Sewaktu Anda menghadapi
kemalangan, Anda dapat tergerak untuk mengajukan banyak
pertanyaan. Ada pertanyaan yang tujuannya bermanfaat; ada
juga yang tidak. Pertanyaan: Mengapa ini harus terjadi dengan
saya? Mengapa saya harus mengalami penderitaan ini sekarang?
Apa salah saya sehingga harus menanggung penderitaan? Ini
akan menuntun Anda pada lorong-lorong buntu. Sesungguhnya
tidak ada manfaatnya mengajukan pertanyaan yang
mencerminkan perlawanan terhadap kehendak Allah. Sebaliknya,
ajukanlah pertanyaan berikut: Apa yang harus saya lakukan?
Pelajaran apa yang dapat saya petik dari pengalaman ini?
Perubahan apa yang harus saya buat? Siapa yang dapat
menolong saya? Bagaimana agar saya dapat mengingat banyak
berkat yang saya terima pada masa-masa pencobaan? .

Sewaktu Anda mulai benar-benar memahami kebesaran Allah,
bagaimanakah perasaan Anda?
Ayub 40 mencatat jawaban Ayub terhadap pertanyaanpertanyaan Allah ketika dia mengambil kesempatan untuk
menjawab dengan singkat pertanyaan Tuhan (lihat Ayub 38
39). Ayub hanya mengungkapkan kerendahan hatinya sebagai
tanggapan terhadap apa yang diucapkan Tuhan kepadanya.
Kemudian Tuhan melanjutkan mengajar Ayub sampai akhir
pasal 41. Pesan Tuhan sama seperti pesan yang terdapat dalam
pasal 3839, yang menyatakan bahwa Tuhan mengendalikan
segala hal dan segala hal akan dimanfaatkan untuk berkat-berkat
dan kebahagiaan kita sewaktu kita merendahkan hati kita dan
patuh.

Kehidupan ini adalah pengalaman untuk memperoleh
kepercayaan yang dalamkepercayaan kepada Yesus Kristus,
kepercayaan kepada ajaran-ajaran-Nya, kepercayaan kepada
kemampuan kita sebagaimana dituntun oleh Roh Suci untuk
mematuhi ajaran-ajaran tersebut . Mempercayai berarti
mematuhi dengan sukarela tanpa mengetahui akhir dari
permulaan (lihat Amsal 3:57). Agar membuahkan hasil,
kepercayaan Anda kepada Tuhan harus lebih kuat dan tahan
lama daripada keyakinan Anda terhadap perasaan dan
pengalaman pribadi Anda sendiri (dalam Conference Report,
Oktober 1995, 1819; atau Ensign, November 1995, 17).

Ayub 42 mencatat bahwa Ayub berbicara kembali dan
mengungkapkan bahwa dia telah belajar dari Tuhan dan
bagaimana perasaannya mengenai apa yang telah dia pelajari.
Kemudian Tuhan mengatakan kepada teman-teman Ayub untuk
bertobat. Beberapa ayat terakhir menceritakan apa yang terjadi
dengan Ayub pada akhirnya.

Ayub 3839 memberi kita gambaran mengenai apa yang akan
menolong Ayub untuk lebih yakin kepada Tuhan agar dia lebih
percaya sepenuhnya bahwa apa pun pencobaan yang dia alami
adalah untuk kebaikan dirinya sendiri.
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Ayub 42
Ayub 42:6Apakah Boleh Membenci Diri Sendiri?
Ketika Ayub mengatakan bahwa dia membenci dirinya
dalam Ayub 42:6, dia mengungkapkannya dalam bentuk
puisi bahwa dia menyesal atas tindakan-tindakan
sombongnya yang dia lakukan di masa lampau. Rasa
penyesalan yang dalam ini adalah bagian yang penting dari
pertobatan dan pertumbuhan untuk menjadi lebih seperti
Allah.
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○
○
○
○

○

Kain bedung (ayat 9)
Penutup yang dililitkan di
sekitar bayi

○

Ayub 38
Bintang Kartika, Bintang
Belantik, Mintakulburuj,
Bitang Biduk (ayat 31
32)Kumpulan bintangbintang
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A
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B

Mengatakannya Dengan Kata-kata
Sendiri

Tulislah Ayub 42:5 dengan menggunakan kata-kata Anda
sendiri, kemudian tulislah satu paragraf yang
menceritakan apa yang Anda pikirkan mengenai apa
yang mungkin dimaksud Ayub ketika dia mengatakan
apa yang telah dia lakukan.

Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Tuhan

1. Bagaimanakah Anda akan menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan Tuhan kepada Ayub?
2. Ceritakan menurut Anda apa yang seharusnya
dipelajari Ayub sewaktu dia menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan Tuhan?

B

Pelajaran Apa yang Dia Petik?

Menurut Anda pelajaran apa yang dipetik Ayub dari
pengalaman-pengalamannya? Sebelum Anda menjawab,
pertimbangkanlah pertanyaan dan pernyataan berikut:
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 Kapankah Ayub dibebaskan dari pencobaanpencobaannya? Hal-hal apa saja yang pertama-tama
berubah, bagian luar Ayub atau bagian dalamnya?

 Penatua Richard G. Scott mengatakan Saya bersaksi
bahwa Anda memiliki seorang Bapa Surgawi yang
mengasihi Anda. Saya bersaksi bahwa Juruselamat
menyerahkan nyawa-Nya demi kebahagiaan Anda.
Saya mengenal Dia. Dia memahami setiap kebutuhan
Anda. Saya tahu dengan pasti bahwa sewaktu Anda
menerima kehendak Mereka tanpa mengeluh, Mereka
akan memberkati dan mendukung Anda (dalam
Conference Report, Oktober 1995, 21; atau Ensign,
November1995, 18).

 Apakah perbandingan antara yang diterima Ayub di
dalam kehidupannya kemudian (lihat Ayub 42:1017)
dengan apa yang dia miliki sebelum pencobaan? (lihat
Ayub 1:23). Apakah yang mungkin dilambangkan dari
adanya peningkatan ini?

Kitab Mazmur
Kitab Nyanyian Kuno

Persiapan Mempelajari Mazmur

Kitab Mazmur adalah kumpulan puisi-puisi kudus yang
merupakan puji-pujian dan doa kepada Allah. Judul kitab
ini dalam bahasa Ibrani, Telhillim, berarti puji-pujian.
Judul kitab ini dalam bahasa Yunani adalah Mazmur, yang
berarti nyanyian. Sebagian besar puisi dalam kitab ini
ditulis sebagai nyanyian dan dimaksudkan untuk
dinyanyikan dengan iringan alat musik gesek. Menyanyi
adalah bagian dari kebaktian bait suci dan peristiwaperistiwa umum, misalnya pemakaman, pernikahan, dan
perayaan-perayaan lainnya.

Sedikit memahami mengenai puisi Ibrani dapat menolong
Anda memahami Mazmur dengan lebih baik. Kebanyakan
puisi ditulis dalam bahasa emosi. Penyair tidak berusaha
melaporkan peristiwa-peristiwa sebanyak mereka
mengungkapkan perasaan mereka. Untuk mengungkapkan
diri mereka, mereka sering menggunakan bahasa simbolis
dan cenderung membesar-besarkan. Selain itu, mereka juga
berusaha mengungkapkan perasaan mereka atau membuat
penonton mereka terkesan dengan menggunakan semacam
pola atau irama.

Seperti disebutkan di atas, banyak Mazmur ditulis hanya
untuk tujuan memuji-muji Tuhan. Selain itu, Anda akan
mendapati Mazmur yang khusus membahas mengenai
hukum, bait suci, alam, atau peristiwa-peristiwa sejarah.
Beberapa di antara Mazmur yang paling indah dan paling
penting mengajarkan mengenai Mesias, Yesus Kristus. Kitab
Mazmur dikutip dalam Perjanjian Baru lebih banyak
dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya dalam Perjanjian
Lama.

Puisi Ibrani menciptakan suasana yang berirama dengan
mengulang-ulang gagasan dalam gaya yang disebut
paralelisme. Kadang-kadang penulis mengucapkan hal
yang sama dengan cara yang berbeda-beda, sementara pada
kesempatan lainnya dia menaruh dua gagasan saling
bertentangan satu sama lain. Pertimbangkanlah contoh
berikut dari Mazmur 1. Mazmur ini ditulis di bawah agar
gagasan yang diulang-ulang dikelompokkan bersama.
Perhatikan bahwa kadang-kadang gagasannya adalah contoh
tambahan dari gagasan pertama, sementara pada
kesempatan lainnya gagasannya berlawanan dengan
gagasan pertama.

Kita tidak tahu siapa penulis semua Mazmur, meskipun
banyak yang mencatat bahwa penulisnya pernah ada. Raja
Daud paling sering disebut-sebut sebagai penulis banyak
Mazmur. Orang-orang lainnya yang juga disebut-sebut
adalah: Musa, Salomo, Asaf (biduan Daud), dan para imam
Lewi (anak-anak Korah). Kadang-kadang penulisnya tidak
dikenal.

 Mazmur 1:12 adalah contoh gaya paralelisme yang
bertentangan:
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut
nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang
berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan
pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang
merenungkan Taurat itu siang dan malam.
 Mazmur 1:34 memperlihatkan bahasa simbolis untuk
dua gagasan yang berlawanan:
Gagasan. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran
air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan
yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya
berhasil.
Gagasan yang berlawanan. Bukan demikian orang fasik:
mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
 Mazmur 1:5 contoh dari gagasan yang diulang:
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam
penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam
perkumpulan orang benar.

137

Mempelajari Tulisan Suci

 Mazmur 1:6 adalah contoh lain dari paralelisme yang
berlawanan:
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan
orang fasik menuju kebinasaan.

A

Perhatikan dalam contoh di atas bahwa penulis
menggunakan tamsilan-tamsilan yang tampaknya
menggambarkan lukisan dengan kata-kata. Jenis penulisan
ini memberi kekuatan yang lebih besar terhadap gagasangagasannya. Kita dapat mengatakan bahwa orang yang
benar dan mematuhi hukum-hukum Allah akan diberkati.
Tetapi Pemazmur sebaliknya memberikan tamsilan
mengenai sebuah pohon, yang ditanam sangat dekat dengan
sungai, sehingga menerima makanan dan minuman secara
terus menerus dan terus tumbuh dan menghasilkan buah.
Tamsilan tersebut memberi kekuatan lebih pada pikiran dan
hati pembaca atau pendengar daripada sekadar mengatakan
bahwa orang itu diberkati.

Mencari Hal-hal Mengenai Juruselamat
Ayat-ayat dalam Apa yang Terjadi? Rujukan-rujukan dalam
Mazmur 22
Matius 27

1

68

Jika Anda membaca Kitab Mazmur dengan mengingat
gagasan puisi Ibrani ini, maka Anda akan mendapati bahwa
Mazmur lebih menarik dan ajaran-ajarannya akan
mendatangkan kekuatan yang lebih besar di dalam hati
Anda.

16

Karena tidak mungkin untuk mempelajari seluruh Kitab
Mazmur, penuntun belajar ini akan mengarahkan Anda
pada beberapa Mazmur penting yang dikutip oleh para
penulis dalam Perjanjian Baru, Mazmur mengenai
Juruselamat, atau Mazmur yang memiliki pengertian khusus
mengenai ajaran penting injil. Tetapi Anda dipersilakan
membaca semua Mazmur. Mungkin Mazmur yang tidak
disebutkan dalam penuntun belajar ini akan menjadi tulisan
suci kegemaran Anda.

18

1. Selain Mazmur 22, bacalah Matius 27:2750. Buatlah
sebuah daftar di dalam buku catatan Anda seperti
contoh di bawah dan catatlah bagaimana ayat-ayat dari
Mazmur 22 digenapi dalam kehidupan Yesus seperti
yang tercatat dalam Matius 27.

Mazmur 22
Mazmur Mengenai
Yesus Kristus

2. Dimulai dengan ayat 20 dalam Mazmur 22, Daud
mengungkapkan perasaan yang lebih memberikan
harapan. Ayat 2032 adalah seperti doa, tetapi berisi
kebenaran-kebenaran penting. Pilihlah satu hal dalam
ayat 2431 yang menjelaskan mengapa kita akan
memasyhurkan (ayat 23), memuji-muji (ayat 23
24), memuliakan (ayat 24), atau takut akan (ayat
24) Juruselamat atas penderitaan seperti yang diuraikan
dalam ayat 219.

Mazmur 22 berisi kata-kata yang diucapkan atau dinyanyikan
Raja Daud sebagai tanggapan terhadap adanya serangan
bertubi-tubi dari para musuhnya. Carilah cara-cara Mazmur ini
meramalkan apa yang akan terjadi dengan Juruselamat ketika
Dia datang dalam daging.

Mazmur 23
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Mazmur 22

Tuhan Adalah Gembalaku
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Mazmur 23 terkenal karena
merupakan sumber dari
perkataan Tuhan Gembalaku,
sebuah lagu dalam buku
nyanyian rohani Orang Suci
Zaman Akhir (no. 39) yang
mengajar kita mengenai Tuhan
yang penuh kasih.
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Mazmur 24
Mazmur 24:6, 10Apakah Sela Itu
Kata Ibrani yang diterjemahkan sela dalam Kitab Mazmur
berasal dari akar kata yang artinya mengangkat (lihat
Kamus Alkitab, kata sela).
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Mazmur 23

A

Uraikan menurut Anda perbedaan apa yang akan terjadi
jika seseorang benar-benar percaya dengan kebenaran
yang diungkapkan dalam Mazmur 24:1.
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A

Menjelaskan Tamsilan

B

Anda adalah salah seorang anak domba Tuhan dalam
Mazmur 23. Jelaskanlah dengan kata-kata Anda sendiri
menurut Anda apa arti ungkapan berikut dalam Mazmur
ini: Tuhan adalah gembalaku (ayat 1), Ia
membaringkan aku di padang yang berumput hijau
(ayat 2), Ia menyegarkan jiwaku (ayat 3), gada-Mu
dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku (ayat 4),
dan pialaku penuh melimpah (ayat 5).

B

Perbedaan Apa yang Akan Terjadi?

Penguasaan Ayat SuciMazmur 24:34

1. Buatlah daftar hal-hal yang dikatakan Mazmur 24:4
yang harus kita lakukan agar dapat masuk ke dalam
rumah Tuhan dan hadirat-Nya. Uraikan dengan
menggunakan kata-kata Anda sendiri tiap-tiap kata
atau ungkapan yang Anda catat.
2. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 97:1517 dan ceritakan
apa yang dikatakan ayat-ayat tersebut mengenai
bagaimana kita dapat berada di hadirat Tuhan. Anda
mungkin perlu menulis rujukannya di bagian pinggir
tulisan suci Anda di sebelah Mazmur 24:34.

Pilihlah Ungkapan Kegemaran Anda

Pilihlah sebuah ungkapan dari Mazmur 23 yang
mengungkapkan bagaimana perasaan Anda mengenai
Tuhan. Jelaskan pilihan Anda.

Ayat-ayat Pilihan dari Mazmur

Mazmur 24

Bagian pelajaran berikut akan membantu Anda
mempelajari beberapa ayat khusus dan penting dari
berbagai Mazmur. Anda tidak perlu membaca setiap
Mazmur, meskipun Anda ingin melakukannya.

Sukacita bagi Kedatangan
Tuhan

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan paling sedikit empat dari kegiatan berikut (AF)
untuk Mazmur.

A

Membandingkan Gagasan

1. Bacalah Mazmur 8:34; Musa 1:810. Bagaimanakah
pengalaman Musa serupa dengan pengalaman penulis
Mazmur 8?
2. Tulislah mengenai apa yang membantu Anda
menyadari kebesaran Allah dan mendorong Anda
untuk menjadi lebih rendah hati.
3. Jawablah pertanyaan yang diajukan dalam Mazmur 8:4.

B

Nubuat Mengenai Kristus

Tulislah bagaimana gagasan dan perasaan dalam Mazmur
41:9 digenapi dalam kehidupan Yesus (lihat Matius 26:14
16; Yohanes 13:1826).
Mazmur 24 adalah mengenai berada bersama Tuhan
sewaktu Dia datang.
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C

2. Menurut Anda mengapa Mazmur memberikan begitu
banyak nama yang berbeda-beda?

Menjelaskan Arti Menurut Seorang Nabi

Bacalah Mazmur 118:22, kemudian Kisah Para Rasul 4:10
12. Tulislah dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri
apa yang dikatakan Petrus mengenai Mazmur 118:22.

D

3. Buatlah daftar setidaknya lima ungkapan berbeda yang
menggambarkan Allah dalam Mazmur (jumlahnya
setidaknya tiga puluh dua).

Kuasa Firman Tuhan

4. Pilihlah satu ungkapan dari daftar yang Anda buat
yang paling baik menggambarkan perasaan Anda
mengenai Tuhan.

1. Buatlah daftar semua cara menurut penulis Mazmur
119:97105 yang memberikan manfaat baginya karena
dia memiliki firman Tuhan dan mengetahui ajaranajaran-Nya.

F

Simaklah beberapa Mazmur pilihan Anda. Carilah sebuah
gagasan yang menurut Anda dapat dijadikan ungkapan
yang bagus untuk sebuah poster. Tulislah ungkapan itu dan
jelaskan mengapa Anda memilihnya.

2. Ceritakan menurut Anda dengan cara-cara apa firman
Tuhan adalah pelita bagi kaki Anda dan terang
bagi jalan Anda. Bacalah 1 Nefi 17:13.

E

Menemukan Kutipan

Nama dan Gambaran Mengenai Allah

1. Buatlah daftar setidaknya lima nama Allah yang
berbeda yang Anda temukan dalam Mazmur (paling
tidak jumlahnya dua puluh tujuh).

Amsal
Amsal adalah sebuah peribahasa singkat yang mengajarkan
perilaku moral yang pantas. Kitab Amsal memberi nasihat
yang agak praktis untuk menjalankan agama seseorang dan
perilaku moral yang pantas. Kita semua dapat memperoleh
manfaat dengan mengikuti nasihat yang diberikan kitab ini.

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan enam dari dua belas kegiatan berikut (AL)
sewaktu Anda mempelajari Kitab Amsal.

A

Persiapan Mempelajari Amsal

Membuat Judul

1. Sejumlah orang beranggapan bahwa Amsal 1:7; 9:10
adalah tema Kitab Amsal. Bacalah ayat-ayat ini.
Berdasarkan pada apa yang Anda baca, tulislah sebuah
judul untuk Kitab Amsal (Catatan: Kata takut seperti
yang digunakan dalam ayat-ayat ini berarti khidmat
atau penghormatan yang dalam terhadap Allah).

Kita membaca dalam 1 Raja-raja 4:32 bahwa Salomo
membicarakan banyak Amsal; Amsal 1:1 menyatakan
bahwa Salomo adalah penulis Amsal dalam kitab ini,
meskipun penulis-penulis lainnya juga disebutkan
(misalnya, lihat Amsal 30:1; 31:1).
Amsal berisi ungkapan-ungkapan dalam berbagai macam
topik. Satu ayat mungkin tidak ada kaitannya dengan ayat
(amsal) sebelum atau sesudahnya. Kebanyakan Amsal
ditulis dalam bentuk gaya puisi bahasa Ibrani yang
diuraikan dalam pendahuluan Kitab Mazmur.

2. Berdasarkan apa yang telah Anda alami dan pelajari,
jelaskan bahwa hal yang diajarkan kedua ayat ini
adalah benar.

Anda akan mempelajari Kitab Amsal sama seperti Anda
mempelajari Kitab Mazmur. Daripada mempelajari setiap
pasal, Anda akan mempelajari dan mempertimbangkan
beberapa ayat penting saja.

1. Gambarlah sesuatu yang melambangkan arti dari
Amsal 3:56. Misalnya, Anda dapat menggambar
sebuah bagan atau gambar dengan ungkapan pendek
dan mudah untuk diingat. Perlihatkan gambar Anda
kepada keluarga Anda dan carilah tahu apakah mereka
memahami maknanya, kemudian bacalah tulisan
sucinya dan jelaskan artinya kepada mereka.

B

Amsal

Penguasaan Ayat SuciAmsal 3:56

2. Siapakah dari yang telah Anda baca di dalam
Perjanjian Lama yang merupakan teladan dari Amsal
3:56? Jelaskan mengapa.

Ikhtisar

C

Memberikan Teladan

Dalam Amsal 3:1112 ungkapan mendidik berarti
menghukum untuk tujuan membetulkan kesalahan.
Tulislah sebuah situasi atau kisah singkat yang
memperlihatkan kebenaran dari Amsal ini.

140

D

G

Membuat Tabel

Buatlah sebuah tabel seperti contoh di bawah dan isilah
dengan informasi dari Amsal 6:1619 dan dari pemikiran
dan pengalaman Anda sendiri mengenai apa yang
dibenci Tuhan (ada tujuh sifat yang tercatat dalam
Amsal).

Tulislah Amsal 27:12 dengan menggunakan kata-kata
Anda sendiri. Bagaimanakah ayat 12 dapat berlaku bagi
nasihat yang kita terima dari para nabi dalam buku Untuk
Kekuatan Remaja (34285 299)?

H
Sifat-sifat yang Dibenci
Tuhan

Menulisnya Dengan Menggunakan Katakata Anda Sendiri

Menurut Anda Mengapa Tuhan
Membencinya?

Menulisnya Secara Berlawanan

Tulislah ulang Amsal 30:1114 sehingga ayat-ayatnya
mengungkapkan gagasan-gagasan yang bertolak belakang
dengan ayat-ayat yang ada di dalam tulisan suci. Jadi,
bukannya ayat-ayat tersebut berbicara mengenai generasi
yang tidak benar, melainkan menceritakan mengenai
generasi Orang Suci Zaman Akhir yang benar. Apakah
yang dapat Anda lakukan untuk membantu menggenapi
generasi yang benar ini.

I

Bagi Wanita yang Luar Biasa

Amsal 31:1031 memberikan suatu gambaran mengenai
seorang wanita yang hidup benar. Buatlah daftar menurut
Anda apa lima sifat paling penting yang disebutkan, dan
jelaskan mengapa masing-masing sifat yang Anda pilih
itu penting.

E

J

Memberikan Nasihat kepada Teman

.

Salomo diduga adalah penulis sebagian besar Amsal.
Mengingat apa yang Anda ketahui mengenai kehidupan
Salomo, temukan sebuah amsal yang menurut Anda dapat
menyelamatkan dirinya dari masalah yang kemudian dia
alami di dalam kehidupannya.

Umpamakan Anda menolong seseorang yang sedang
bergumul dengan perintah mengapa dia harus
menjalankan hukum kesusilaan. Apakah ayat-ayat dalam
Amsal 6:2333 yang akan Anda bacakan kepadanya?
Untuk setiap ayat yang Anda pilih, ceritakan bagaimana
Anda akan menjelaskan apa yang diajarkan ayat-ayat
tersebut. Misalnya, jika Anda memilih ayat 32, Anda
dapat menanyakan  Menurut Anda apa saja yang
kurang dipahami oleh orang yang melakukan
perzinaan?

F

Jika Anda Demikian Bijaksana

K

Amsal Mengenai Kekayaan

Bacalah Amsal berikut dan rangkumlah apa yang
dikatakan ayat-ayat tersebut mengenai kekayaan: 11:4, 28;
13:78; 15:16; 19:17; 21:6, 17; 22:12, 4, 7, 9, 16, 2223; 28:6,
8, 11, 20, 22, 27; 30:79.

Mencobanya

L

Cobalah menjalankan asas-asas yang diajarkan dalam
Amsal 15:1, 18; 16:32 selama dua hari atau lebih, dan
tulislah di dalam buku catatan Anda mengenai
pengalaman Anda.

Amsal Mengenai Pekerjaan

Bacalah Amsal berikut dan rangkumlah apa yang
dikatakan ayat-ayat tersebut mengenai pekerjaan: 6:611;
10:4, 26; 12:24, 27; 13:4; 14:23; 19:15; 20:4, 13; 21:2526;
24:3034; 26:1316; 28:19.

Pengkhotbah
Kehidupan Tanpa Mengetahui Rencana

demikian, dia menunjukkan betapa kacau kehidupan tanpa
adanya injil. Dalam pasal terakhir penulis mengakui bahwa
dia benar-benar percaya bahwa kehidupan berlanjut setelah
kematian dan bahwa karena kehidupan berlanjut untuk
selama-lamanya, kehidupan tidak memiliki makna atau
kebahagiaan abadi kecuali jika kita melayani Allah dan
mempersiapkan diri untuk Penghakimandimana semua
yang tampaknya kesia-siaan (sementara dan tidak
memuaskan) akan dilihat sebagaimana adanya.

Bagaimanakah pendapat dan sikap Anda mengenai
kehidupan akan berbeda seandainya Anda percaya bahwa
keberadaan kita di dunia ini adalah satu-satunya kehidupan
manusiabahwa tidak ada pertanggungjawaban terhadap
kehidupan kita setelah kematian?
Penulis Pengkhotbah menulis sebagian besar kitabnya
seolah-olah dia percaya bahwa kehidupan manusia hanya
ada di dunia ini. Dengan menulis dari sudut pandang
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Pengkhotbah 12

Pengkhotbah 3

Segala Sesuatu Adalah
Kesia-siaan

Memanfaatkan Kehidupan
Anda Sebaik Mungkin

Pengkhotbah 12 mencatat
apa yang diceritakan
pengkhotbah (nama yang
dia sebut sendiri) mengenai
usahanya mencari perasaan
sukacita dan kebahagiaan
abadi. Sewaktu Anda
membaca, pikirkanlah
mengenai bagaimana
perasaan Anda mengenai halhal yang dia lihat, lakukan
dan cari.

Pengkhotbah 3 menceritakan bagaimana hidup itu penuh
dengan kegagalan; hal yang baik dan buruk terjadi pada semua
orang, baik yang jahat, yang benar, yang bijaksana dan yang
bodoh. Pasal 3 diakhiri dengan mengatakan bahwa meskipun hal
yang baik dan buruk terjadi pada semua orang, seseorang akan
merasa lebih bahagia jika dia menjalankan kehidupannya dengan
benar dan mencari sukacitabahkan meskipun sukacita itu
tidak langgeng. Dengan perkataan lain, jika hal yang baik dan
buruk terjadi pada semua orang, kita harus menikmati hidup
yang benar sementara kita dapat menjalankannya.
Pengkhotbah 3:18 adalah beberapa ayat yang paling sering
dikutip dalam Pengkhotbah. Akan tetapi, ayat-ayat tersebut
dapat salah dimengerti. Dengan mengatakan bahwa segala
sesuatu ada waktunya, pengkhotbah hanya mengatakan bahwa
ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi dengan semua
orang. Dia tidak menyarankan bahwa kita semua memiliki
waktu untuk membunuh atau waktu untuk membenci atau
melakukan hal-hal negatif lainnya. Tidak pernah ada waktu
yang tepat untuk melanggar perintah-perintah Tuhan.

Memahami Tulisan Suci

○

Usaha menjaring angin
(ayat 14, 17) sulit

○

Pengkhotbah 1

Pengkhotbah 2

○

○

○

○

○

Pengkhotbah 45

○

○

○

Apakah yang Membuat Anda
Bahagia

○

Menyegarkan tubuhku
dengan anggur (ayat 3)
Mengadakan eksperimen
untuk mengetahui apakah
anggur meningkatkan
kualitas dan makna bagi
kehidupan

Mempelajari Tulisan Suci
A

Adakah gaya hidup yang membuat orang bahagia bahkan
meskipun mereka tidak mempercayai atau menerima kebenaran
mengenai Allah, perintah-perintah-Nya dan kehidupan kekal.
Meskipun pengkhotbah melihat begitu banyak kesia-siaan di
dunia dalam Pengkhotbah 45 dia mengakui bahwa masih ada
hal-hal yang patut dilakukan, yang menuntun pada kebahagiaan
yang lebih besar di dunia yang tidak terlalu masuk akal baginya
jika tidak memahami rencana Allah.

Membuat Daftar

Buatlah daftar paling sedikit lima hal dari Pengkhotbah
12 yang menurut penulis seharusnya membuat dia
bahagia, tetapi kenyataannya tidak. Setelah masingmasing hal yang Anda catat tersebut, tulislah rujukan
ayatnya di mana Anda menemukannya. Anda mungkin
perlu menggarisbawahi atau mewarnai di dalam tulisan
suci Anda lima hal yang telah Anda pilih.

B

Memahami Tulisan Suci

Apakah Anda Setuju atau Tidak Setuju?

Pengkhotbah 4

Bacalah Pengkhotbah 1:18. Tulislah surat kepada sang
pengkhotbah dan katakan kepadanya mengapa Anda
setuju atau tidak setuju dengan pernyataannya di sana.

Pengkhotbah 5
Bernazar (ayat 34)Berjanji
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yang seharusnya diketahui atau dilakukan seseorang agar
dapat memperoleh sedikit kebahagiaan dan kepuasan
dalam kehidupan: 7:1, 1112, 1722; 8:1213; 9:410; 10:8,
1214; 11:1, 810.

Mempelajari Tulisan Suci
Menemukan Nasihat yang Baik

Pengkhotbah menyebutkan beberapa perbuatan yang
masih wajar dilakukan bahkan meskipun segala sesuatu
adalah sia-sia. Tulislah mengenai dua hal yang Anda
baca dalam Pengkhotbah 45 yang akan menjadi nasihat
yang baik bahkan bagi seseorang yang tidak
mempercayai Allah. Jelaskan nasihat tersebut seolah-olah
Anda memberikannya kepada seorang yang tidak
percaya kepada Allah.

Pengkhotbah 12
Penutup

Pengkhotbah 6

Seandainya Anda tahu bahwa Anda akan meninggal satu
minggu dari sekarang, apakah yang akan Anda lakukan pada
hari-hari terakhir Anda?

Segala Sesuatu Masih Sia-sia

Pengkhotbah 12 berisi pesan penutup sang pengkhotbah. Dia
mengingatkan orang muda untuk menjalani hidup dengan baik
sementara mereka masih mampu melakukannya, karena harinya
akan tiba ketika mereka akan mati. Dua ayat terakhir dari
Pengkhotbah 12 memberi kita gagasan nyata pertama bahwa dia
percaya akan sifat kekal kehidupan. Ayat-ayat ini
mengisyaratkan bahwa dalam sebelas setengah pasal sebelumnya,
pengkhotbah berusaha membuktikan bahwa hidup tanpa Allah
memiliki sedikit makna, tetapi bahwa menjalankan kehidupan
yang baik masih masuk akal. Menjalankan kehidupan yang baik
bahkan lebih masuk akal jika kita tahu bahwa kehidupan itu kekal
dan bahwa suatu hari kelak kita akan berdiri di hadapan Allah
dan dihakimi. Untuk alasan inilah, dua ayat terakhir dari
Pengkhotbah 12 merupakan pesan sesungguhnya dari kitab ini.

Pengkhotbah 6 berisi lebih banyak lagi contoh mengenai
bagaimana kekayaan, kehormatan, dan anak-anak tidak dapat
sepenuhnya mendatangkan kebahagiaan. Pasal ini diakhiri
dengan mengatakan bahwa jika hanya ada kekayaan duniawi,
pujian, dan keturunan di dunia ini, maka hidup itu tidak ada
artinya

Pengkhotbah 711

Memahami Tulisan Suci

Menemukan Kepuasan
dalam Hidup
Setelah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia, atau
bahwa tidak ada suatu apa pun yang benar-benar dapat
mendatangkan sukacita yang penuh, pengkhotbah menggunakan
Pengkhotbah 711 untuk menceritakan apa yang menurutnya
dapat membawa seseorang pada kebahagiaan sementara.
Meskipun segala sesuatu adalah sia-sia, dia mengkhotbahkan
bahwa masih ada jalan hidup lain yang dapat mendatangkan
lebih banyak kebahagiaan daripada jalan-jalan lainnya.

Kusa (ayat 11) Ranting
yang tajam

Mempelajari Tulisan Suci
A

Membuat Poster

1. Buatlah sebuah poster (sekurang-kurangnya berukuran
satu halaman di dalam buku catatan Anda) mengenai
apa yang diucapkan Pengkhotbah adalah kewajiban
setiap orang.
2. Menurut Pengkhotbah 12:1314, apakah alasan bagi kita
untuk mengetahui dan melakukan kewajiban ini?

Mempelajari Tulisan Suci
A

○

Rumah yang kekal (ayat
5)Kematian

○

Pengkhotbah 12

○

A

Merangkum Ajaran-ajarannya

Bacalah ayat-ayat berikut dari Pengkhotbah 711 dan
rangkumlah apa yang dikatakan oleh sang pengkhotbah
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Kitab Yesaya
Bagaimana Membaca Yesaya?

Kitab Yesaya telah menerima lebih banyak perhatian dan
pujian dari penulis-penulis tulisan suci lainnya daripada
kitab lainnya. Nefi menggunakan tulisan Yesaya untuk
lebih mengajak lagi [saudara-saudaranya] untuk
mempercayai Tuhan, Penebus mereka (1 Nefi 19:23), dan
mengatakan jiwaku senang akan perkataannya (2 Nefi
11:2). Selain itu, Nefi mengatakan bahwa perkataan Yesaya
akan menyebabkan orang mengangkat hati mereka serta
bersuka cita bagi semua orang (2 Nefi 11:8). Adik Nefi,
Yakub mengajarkan agar mereka yang berasal dari umat
Israel hendaknya mempersamakan diri mereka dengan
perkataan Yesaya (lihat 2 Nefi 6:5; 11:8). Juruselamat sendiri
memberikan pujian yang besar terhadap tulisan Yesaya.

Yesaya adalah Nabi Allah, seorang penulis yang berbakat,
dan penyair bagi suku-suku Israel. Untuk alasan inilah,
beberapa dari tulisannya sulit dipahami sewaktu
diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa-bahasa
lainnya. Ingat apa yang Anda pelajari mengenai puisi Ibrani
dalam pendahuluan Kitab Mazmur (lihat hlm. 137).
Gagasan-gagasan yang dicatat di sana, bersama dengan Roh
Kudus akan membantu Anda memahami Kitab Yesaya.
Meskipun menggunakan tamsilan dan lambang-lambang,
Yesaya mengajarkan pesannya dengan kuat. Anda akan
membaca mengenai bulan purnama akan tersipu-sipu, tanah
yang sedemikian riang sehingga pohon-pohonan bertepuk
tangan, dan sebuah kitab yang berbicara dari dalam debu.
Jika Anda membaca hal-hal ini dan tamsilan-tamsilan
lainnya untuk memahami perasaan dan asas-asas yang
ditulis Yesaya, perkataannya akan memberi makna yang
jauh lebih besar. Sewaktu Anda berusaha mencari bantuan
Roh Kudus, Anda akan mendapati bahwa Yesaya akan
menjadi salah satu kitab yang paling diilhami dan kuat dari
semua tulisan suci.

Besarlah Kata-kata Yesaya
Yesaya lebih sering dikutip dalam Perjanjian Baru daripada
nabi lainnya. Para penulis Kitab Mormon mengutip atau
mengulang 35 persen dari Kitab Yesaya. Ajaran dan
Perjanjian membuat kira-kira seratus rujukan terhadap
Yesaya dengan mengutip, mengulang, atau menafsirkan
ajaran-ajarannya. Pada waktu Kristus mengunjungi bangsa
Nefi setelah Kebangkitan-Nya, Yesus mengatakan kepada
orang-orang agar mereka hendaknya menyelidiki hal-hal
ini dengan tekun; karena besarlah kata-kata Yesaya (3 Nefi
23:1).

Ikhtisar Mengenai Yesaya
Tema-tema
Umum

Latar Belakang Penting Yesaya
Yesaya hidup dan memberikan nubuat dari kira-kira tahun
740700 SM. Pada masa itu, orang Asyur menaklukkan
Kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda, tempat di mana Yesaya
tinggal, berada dalam ancaman Asyur dan ditebing
kehancuran. Akan tetapi, mereka dibebaskan karena Raja
Yehuda, Hizkia mematuhi nasihat Yesaya. Yesaya
memperingatkan Yehuda bahwa mereka harus terus bertobat
atau jika tidak mereka juga akan dihancurkantetapi bukan
oleh Asyur, melainkan oleh Babel.

Bagian
Bersejarah

Penghakiman

Rujukan

1:1

13:1

Topik

Yehuda Bangsabangsa

24:1

28:1

36:1

Janji Kedatangan Mesias
40:1

Hari Penghakiman Yerusalem
Tuhan dan berkat- diselamatkan
berkat
dari
kehancuran;
nyawa Hizkia
diperpanjang

49:1

Pembebasan
Israel

58:1 66:24
Pembebasan
Israel

Masa
depan
Israel yang
agung

Yesaya 1

Yesaya berbicara mengenai kedatangan pertama dan kedua
Yesus Kristus lebih banyak daripada nabi lainnya dalam
Perjanjian Lama. Dia memiliki cara yang khas dan terilhami
dalam mengajar; banyak dari nubuat-nubuatnya berlaku
tidak saja pada masanya, tetapi juga pada masa Yesus
Kristus, zaman kita, dan di zaman yang akan datang.
Kadang-kadang bahkan ayat atau kelompok ayat yang sama
dapat berlaku untuk lebih dari satu zaman.

Yesaya Menyerukan Israel
untuk Bertobat
Kita tidak yakin apakah Yesaya yang menulis pasal-pasal dalam
kitab ini sesuai dengan urutan pemunculannya dalam Alkitab.
Akan tetapi, tampaknya pasal-pasal ini disusun dengan cermat
untuk menyampaikan pesan Yesaya sepenuhnya dengan cara
yang paling baik. Yesaya 1 tampaknya merupakan pendahuluan
terhadap Kitab Yesaya yang meninjau dan merangkum seluruh
kitab dengan menceritakan: (1) apa yang telah dilakukan orangorang yang menjijikkan Tuhan (ayat 19), (2) mengapa mereka
menganggap tidak perlu bertobat (ayat 1015), (3) apa yang
dijanjikan Tuhan jika mereka mau bertobat (ayat 1619, 2527),
dan (4) apa yang akan terjadi jika mereka tidak bertobat (ayat
2024, 2831).
Sewaktu Anda membaca, ingatlah nasihat Nefi dan Yakub:
Karena kita adalah umat Israel maka kita hendaknya
mempersamakan perkataan ini dengan diri kita (lihat 1 Nefi
19:23; 2 Nefi 6:5). Banyak dari ajaran dan nubuat Yesaya
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harus dilakukan oleh Israel di zaman dahulu untuk menegakkan
kerajaan-Nya, tetapi juga berlaku di zaman akhir sebelum
Kedatangan Kedua dan Milenium.

berlaku bagi kita seolah-olah dia berbicara kepada mereka di
zaman sekarang.

Memahami Tulisan Suci
Yesaya 1
Menista (ayat 4)
Menghasut, menyakiti

Mempelajari Tulisan Suci
Israel Bagaikan .

1. Bacalah Yesaya 1:29, 2122, 3031 dan buatlah daftar
semua tamsilan, atau lambang yang digunakan Yesaya
untuk menguraikan mengenai orang Yehuda dan dosadosa mereka.

Dalam Kitab Mormon, Nefi mengutip Yesaya pasal 214.
Membandingkan pasal-pasal ini dengan 2 Nefi dapat membantu
Anda memahami dengan lebih baik apa yang Anda baca.

2. Dosa-dosa Yehuda manakah yang dilakukan oleh
orang-orang di zaman sekarang?

Penguasaan Ayat SuciYesaya 1:18

Memahami Tulisan Suci

Meskipun Tuhan tegas dan menggunakan bahasa yang
keras terhadap orang Israel, kita dapat merasakan
kasihnya dengan cara dia mengundang mereka untuk
bertobat. Pemecahan Tuhan terhadap dosa-dosa dan
masalah kita mungkin tidak selalu cepat atau mudah,
tetapi pemecahan ini akan memberi kita penyelesaian
yang langgeng.
1. Rangkumlah penyelesaian Tuhan bagi masalahmasalah Yehuda (lihat Yesaya 1:1619).

○
○

Melakukan tenung (ayat
6)Orang yang meramalkan
masa depan dengan tandatanda dan pertanda

○

Yesaya 2

○

B

○

A

Yesaya 2:24Gunung Tuhan
Gunung Tuhan mengacu pada bait suci. Dalam Yesaya
2:24, Yesaya melaporkan melihat sebuah penglihatan dan
memberikan nubuat yang telah digenapi dalam banyak cara.
Dia mengatakan bahwa ketika waktunya tiba di mana umat
Tuhan menempatkan Dia dan rumah-Nya di atas segala hal,
dan ketika mereka berusaha dengan giat mencari nasihat
dari-Nya dengan pergi ke rumah-Nya, maka Sion akan
ditegakkan di antara mereka dan mereka akan memiliki
kedamaian dan janji kehidupan kekal. Para nabi zaman
modern telah mengajar kita dengan ajaran yang sama.
Presiden Howard W. Hunter mengatakan, Marilah kita
menjadikan bait suci, dengan peribadatan dan perjanjian bait
suci, serta pernikahan bait suci, sebagai tujuan utama
duniawi dan pengalaman fana tertinggi kita (dalam
Conference Report, Oktober 1995, 118; atau Ensign, November
1994, 88).

2. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 58:4243 dan ceritakan
bagaimana Tuhan memberikan janji yang sama dalam
ayat-ayat ini seperti yang Dia lakukan dalam Yesaya
1:18 dan apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi
janji tersebut.

Yesaya 2
Datang ke Gunung Tuhan

Penggenapan lainnya dari nubuat ini ada kaitannya dengan
rumah Tuhan yang sedang ditegakkan di hulu gununggunung (Yesaya 2:2). Tidak saja nubuat tersebut memiliki
rujukan simbolis dengan menempatkan bait suci di tempat
tertinggi di dalam kehidupan kita, tetapi juga memiliki
penggenapan secara nyata di lokasi pusat-pusat Gereja di
zaman akhir. Dalam hal yang menyangkut nubuat Yesaya
ini, Penatua Bruce R. McConkie mengatakan, Ini secara
khusus mengacu pada Bait Suci Salt Lake dan bait-bait suci
lainnya yang dibangun di puncak Pegunungan Rocky, dan
secara umum mengacu pada bait suci yang akan dibangun di
Yerusalem Baru, Jackson County, Missouri (A New Witness
for the Articles of Faith [1985], 539).

Kedatangan Kedua Yesus Kristus akan menyambut masa
kedamaian selama seribu tahun di bumi yang disebut Milenium.
Orang jahat akan dimusnahkan pada waktu kedatangan
Juruselamat, tetapi mereka yang siap menerima-Nya akan
terluput dan bersuka cita bersama-Nya. Apakah yang harus kita
lakukan agar siap? Dalam sebuah nubuat yang sangat terkenal,
Yesaya menceritakan mengenai Israel zaman dahulu dan
modern, apa yang harus mereka lakukan agar siap bertemu
dengan Tuhan dan hidup di zaman Milenium. Nubuat ini
bersifat ganda, dalam arti bahwa nubuat itu dapat berlaku
untuk lebih dari satu masa dan tempat. Oleh karena itu, nubuat
itu tidak saja mengajarkan asas-asas umum mengenai apa yang
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Penatua B.H Roberts mengajarkan pentingnya hukum yang
akan muncul dari Sion ketika dia mengatakan, Bagi saya
sebagian dari padanya adalah hukum Sionasas dasar
hukum perdata negeriasas hukum yang akan muncul dari
Sionhukum perdata yang akan ditegakkan dan
dipertahankan di negeri bebas yang diberkati ini, dan
bahwa, pada akhirnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung akan memberkati dan membebaskan seluruh
negeri di seluruh dunia (dalam Conference Report, April
1908, 108).

Yesaya 4
Berkat-berkat bagi yang
Rendah Hati
Yesaya 4 berlaku sangat kontras dengan pasal 3 dengan
menceritakan apa yang terjadi ketika Israel berpaling kepada
Tuhan dalam kerendahan hati.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Membuat Gambar atau Sketsa

Memahami Tulisan Suci

Gambarlah sesuatu yang melambangkan gagasan-gagasan
yang terdapat dalam Yesaya 2:23.

B

Yesaya 4

Memberikan Teladan Zaman Modern

Aib (ayat 1)Rasa malu

Pesan dasar dari Yesaya 2:24 adalah bahwa Sion akan
ditegakkan ketika Israel menempatkan bait suci dan tata
cara-tata cara dan hukum-hukumnya di atas segala hal
lainnya di dalam kehidupan mereka.

Mempelajari Tulisan Suci
A

1. Bacalah Yesaya 2:69 dan buatlah daftar apa yang
diucapkan Tuhan yang mencegah orang-orang
menerima berkat-berkat bait suci pada waktu itu.
Berilah contoh di zaman modern mengenai masingmasing hal yang didaftarkan. (Pastikan Anda
membandingkan ayat 9 dengan 2 Nefi 12:9).

Menafsirkan Tamsilan-tamsilan

Perhatikan secara khusus tamsilan-tamsilan yang
diciptakan Yesaya dalam pasal yang singkat ini. Tidak
seperti wanita yang diceritakan di akhir Yesaya 3, wanitawanita yang digambarkan dalam Yesaya 4 adalah wanita
yang rendah hati.

2. Menurut Yesaya 2:1022 apa yang akan terjadi pada
waktu Kedatangan Kedua Yesus Kristus, kepada semua
orang yang tidak mau menerima-Nya karena
kesombongan mereka?

1. Menurut ayat 26, apakah akibat dari tindakantindakan rendah hati para wanita ini?
2. Apakah yang dapat kita lakukan untuk menjadi seperti
wanita-wanita tersebut agar kita dapat dibebaskan dari
aib kita, dibersihkan dari kotoran, menjadi orang
kepermaian dan kemuliaan, dan dituntun dan
dilindungi oleh Tuhan (lihat ayat 56)? Anda mungkin
perlu menyimak tulisan suci berikut sebelum Anda
menjawab: 2 Nefi 31:13, 17; 32:13; Alma 7:1415; Musa
6:52, 57.

Yesaya 3
Nubuat Mengenai Orangorang yang Sombong

Yesaya 5
Yesaya 3 berisi uraian Yesaya lebih lanjut mengenai Israel dan
Yehuda yang menjadi jahat di zamannya dan apa yang akan
terjadi akibat kejahatan mereka. Yesaya menggunakan salah satu
tamsilannya yang paling jelas ketika dia membandingkan umat
Israel dengan wanita-wanita sombong yang memakai aneka
ragam aksesori pakaian paling mutakhir di zaman itu. Wanitawanita ini, yang sangat peduli pada penampilan luar yang
cantik, telah mengabaikan kecantikan sejati rohani di dalam batin
mereka. Kita dapat mempersamakan ajaran-ajaran ini dengan
diri kita sebagai peringatan terhadap apa yang akan terjadi
dengan kita jika kita sombong dan jahat.

Dosa-dosa Israel

Yesaya 5 berisi lanjutan uraian Yesaya mengenai dosa-dosa
Israel dan akibat-akibat dari dosa tersebut. Sewaktu Anda
membaca, pertimbangkanlah persamaan antara dosa orang-orang
di zaman Yesaya dengan dosa orang-orang di zaman kita dan
apa yang Tuhan katakan akan terjadi dengan mereka yang
menolak bertobat.
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Yesaya 7 menjelaskan bahwa Raja Israel (Kerajaan Bagian Utara,
juga disebut Efraim) dan raja Aram telah bergabung bersama
untuk memperoleh kekuatan militer yang lebih besar. Bersamasama mereka berharap dapat menaklukkan kerajaan Yehuda (lihat
ayat 12, 56). Tindakan mereka menakutkan Ahaz, Raja
Yehuda (lihat ayat 2). Tuhan menyuruh Yesaya untuk
mengatakan kepada Ahaz agar jangan takut karena orang Asyur
akan datang dari utara dan menaklukkan Aram dan Efraim.
Yesaya mengatakan bahwa penggenapan nubuat ini akan
menjadi suatu kesaksian bagi Yehuda bahwa Tuhan akan terus
melindungi mereka sebagai suatu umat. Kemudian Yesaya
memberikan sebuah tanda kepada Ahaz sebagai kesaksian bahwa
perkataannya benar. Dia mengatakan bahwa seorang perawan
akan mengandung, memiliki seorang putra, dan menamainya
Imanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nama Imanuel
melambangkan fakta bahwa Allah akan berada bersama umatNya Yehuda. Yesaya juga menubuatkan bahwa sebelum anak
tersebut cukup dewasa untuk mengetahui perbedaan antara yang
baik dan jahat, orang Asyur akan menangkap raja-raja baik dari
Aram maupun Efraim (lihat ayat 1416).

Memahami Tulisan Suci

○
○

○

○

Puteri malu (ayat 6)
Semak-semak yang berduri

○

Yesaya 5
Bat, efa (ayat 10)Satuan
ukuran (lihat Kamus
Alkitab, lihat bat dan
efa)

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
Yesaya 5.

A

Menafsirkan Perumpamaan untuk Zaman
Sekarang

Perumpamaan dalam Yesaya 5:17 adalah mengenai
mereka yang diberi injil. Apakah pesan perumpamaan
tersebut bagi para anggota Gereja di zaman kita? Anda
mungkin perlu mempertimbangkan Ajaran dan
Perjanjian 1:27; 82:3; 105:6 sewaktu Anda menulis
jawaban Anda.

B

Nubuat yang terdapat dalam Yesaya 7:1016 ini memiliki makna
yang lebih dalam. Salah satu alasan mengapa Allah akan
menyelamatkan Yehuda sebagai umat adalah karena Dia berjanji
mengutus Putra-Nya ke bumi melalui suku Yehuda dan
keturunan Raja Daud. Putra Allah ini akan menjadi seorang
Imanuel. Yesaya mengatakan kepada Ahaz bahwa Allah akan
melindungi Yehuda dalam perlawanan mereka melawan Aram
dan Efraim maupun untuk tahun-tahun menyongsong kelahiran
Mesias.

Celakalah!

Buatlah daftar semua orang yang dikatakan Tuhan akan
mengalami celaka menurut Yesaya 5:825, juga uraikan
masing-masing kelompok orang dengan menggunakan
kata-kata Anda sendiri.

Yesaya 8 melanjutkan kisah yang dimulai dalam Yesaya 7.
Yesaya mengatakan kepada rakyat Yehuda agar jangan takut
kepada Aram dan Kerajaan Bagian Utara Israel karena Asyur
akan menghancurkan mereka. Akan tetapi, timbul kekhawatiran
baru, bahwa Asyur juga akan menyerang Yehuda. Rakyat
Yehuda mempertimbangkan untuk bergabung dengan bangsabangsa lain dalam suatu persepakatan untuk memerangi
Asyur (lihat ayat 910). Yesaya mengatakan kepada orang-orang
bahwa jika mereka mempercayai Tuhan, Dia akan menjadi
keamanan mereka, atau tempat kudus mereka (ayat 1314).
Dia juga memperingatkan mereka untuk tidak mendengarkan
orang-orang yang mengaku dirinya memiliki wahyu, tetapi
bukan dari Allah (lihat ayat 1922).

Yesaya 6
Yesaya Melihat Tuhan

Yesaya 6 menceritakan bagaimana Yesaya dipanggil menjadi
seorang nabi dan apa yang Tuhan katakan mengenai misi
kenabiannya. Ayat 1 dan 5 berisi kesaksian Yesaya bahwa dia
melihat Tuhan.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Nubuat-nubuat Mengenai Yesus Kristus

1. Tulislah di mana dan bagaimana seorang penulis
Perjanjian Baru menggunakan Yesaya 7:14.

Yesaya 78

2. Bacalah Yesaya 8:1314 dan jelaskan bagaimana Yesus
diumpamakan sebagai batu karang yang di atasnya kita
membangun landasan yang kuat (lihat Helaman 5:12)
dan batu sandungan serta batu sentuhan (ayat 14).

Mempercayai Tuhan

Yesaya 78 menceritakan mengenai sebuah peristiwa bersejarah
penting dalam kerajaan Yehuda, tetapi nubuat tersebut tidak
saja berlaku waktu itu, melainkan juga menubuatkan mengenai
kelahiran Yesus Kristus lebih dari tujuh ratus tahun kemudian.
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Yesaya 9

Yesaya 11

Nubuat Mengenai Kedatangan
Mesias

Peristiwa-peristiwa di Masa
Datang

Yesaya 9 berisi nubuat terkenal lainnya mengenai Kedatangan
Yesus Kristus. Ayat 1 menggambarkan bagian utara Kerajaan
Israel, yang merupakan wilayah pertama yang diserang ketika
bangsa-bangsa Asyur datang dari utara. Yesaya menubuatkan
bahwa wilayah inidikenal sebagai Galileatidak selalu akan
berada dalam kesulitan. Yesaya berjanji bahwa Allah akan
mengirim mereka terang dan sukacita melalui kelahiran seorang
anak yang akan mematahkan kuk yang menekan [mereka]
(Yesaya 9:3) dan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa,
Bapa yang Kekal, Raja Damai (ayat 5). Semua nama ini
mengacu pada MesiasRaja segala Rajadan nubuat ini
digenapi dengan paling lengkap ketika Yesus meluangkan
sebagian besar pelayanan fana-Nya di wilayah Galilea ini (lihat
Matius 4:1216). Nubuat tersebut terus digenapi sementara
pemerintahan atau kekuasaan Yesus Kristus terus berkembang
secara kekal ketika orang-orang menerima-Nya sebagai Raja
mereka dan berhak menerima berkat-berkat kehidupan kekal (lihat
Yesaya 9:7).

Satu alasan mengapa Yesaya adalah kitab yang penting bagi
zaman kita adalah karena demikian banyak hal yang terjadi di
zaman Yesaya terjadi di zaman kita. Kita juga tinggal di zaman
yang jahat, dan Tuhan telah berjanji bahwa orang jahat akan
merasakan akibat-akibat perbuatan merekasama seperti di
zaman Yesaya. Meskipun secara rinci zaman kita berbeda
dengan zaman Yesaya, asas-asasnya sama. Pentingnya Yesaya
11 diajarkan oleh Nabi Joseph Smith ketika dia mengatakan,
Sebagai tambahan pada ayat-ayat ini, dia [Moroni] mengutip
pasal kesebelas Kitab Yesaya dengan mengatakan bahwa hal itu
hampir akan digenapi (Joseph Smith 2:40).
Mereka yang mengasihi Tuhan dan berusaha hidup dengan
benar dapat menjadi putus asa tinggal di antara orang-orang
yang sangat jahat. Pada saat-saat putus asa, adalah sangat
penting untuk memandang kehidupan dalam gambaran yang
lebih luas dari segi rencana Bapa Surgawi dan menyadari
bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang dan Dia telah
menyediakan jalan untuk menebus semua anaknya yang
bersungguh-sungguh. Yesaya 11 berisi mengenai gambaran
yang lebih luas itu dan suatu pesan pengharapan mengenai
apa yang akan Tuhan lakukan bagi mereka yang berusaha
mengenal dan melakukan kehendak-Nya.

Yesaya 10
Orang-orang yang Merusak
Akan Dihancurkan

Memahami Tulisan Suci

○
○

Tunas (ayat 1)Cabang atau
ranting

○

Yesaya 11

○

Dalam Yesaya 9, Tuhan memperjelas bahwa Dia membiarkan
Asyur menaklukkan orang Israel di Kerajaan Utara. Nubuatnubuat Yesaya tampaknya juga mengisyaratkan bahwa Asyur
juga akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Mengapa Tuhan
membiarkan suatu bangsa jahat yang tidak percaya kepada-Nya
seperti Asyur menaklukkan umat perjanjian-Nya? Dalam Yesaya
10 Tuhan menjawab pertanyaan ini. Dia mengatakan bahwa
karena Israel sedemikian jahat dan munafik, Dia tidak lagi mau
melindungi mereka. Akan tetapi, Yesaya 10 dengan jelas
menyatakan bahwa orang Asyur juga akan dihukum karena
kejahatan mereka. Mereka tidak akan diizinkan menghancurkan
Yehuda seluruhnya karena Allah akan menggenapi janji-Nya
mengenai kedatangan orang yang diurapi-Nya, atau Mesias
(lihat Yesaya 10:2734).

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
Yesaya 11.

A

Menafsirkan Yesaya Dengan Bantuan
Tulisan Suci Lainnya

1. Menurut Ajaran dan Perjanjian 113:12, Yesaya 11:15
berbicara mengenai apa?
2. Menurut Ajaran dan Perjanjian 113:56, siapakah
pangkal Isai dalam Yesaya 11:10?
3. Menurut Joseph Smith 2:40, kapankah peristiwaperistiwa dalam Yesaya 11 akan terjadi?
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B

menceritakan mengenai Babel, negara yang menaklukkan Yehuda
kira-kira antara tahun 600588 SM. Babel zaman dahulu adalah
salah satu kerajaan paling kaya dan paling duniawi dalam
sejarah. Oleh karena itu, Tuhan menggunakan Babel sebagai
lambang orang yang memusatkan perhatian pada hal-hal
duniawi dan sebagai gambaran yang kontras dengan Sion dan
surga. Kehancuran Babel yang telah dinubuatkan dalam Yesaya
13 melambangkan apa yang akan terjadi dengan mereka yang
melawan umat Allah dan mereka yang hatinya tertuju pada halhal duniawi, bukan hal-hal dari Allah.

Zaman Akhir dan Milenium

Yesaya 11:19 berbicara mengenai peristiwa-peristiwa
yang sebagian besar akan terjadi di masa datang. Yesaya
11:1016 menceritakan mengenai apa yang akan Tuhan
lakukan untuk mewujudkan peristiwa-peristiwa yang
dibicarakan dalam ayat 19.
1. Nubuat-nubuat manakah dalam Yesaya 11 yang Anda
lihat telah digenapi atau mulai digenapi?
2. Tulislah satu ajaran dalam Yesaya 11 yang mendorong
Anda untuk tetap setia kepada Tuhan.

Yesaya 14 khususnya membicarakan mengenai Raja Babel, yang
dibandingkan Yesaya dengan Bintang Timur, atau Setan.
Karena tulisan-tulisan dalam pasal ini, kita belajar lebih banyak
lagi mengenai bagaimana Lusifer (Bintang Timur) menjadi
Setan dan juga mengenai apa yang akan terjadi dengannya dan
para pengikutnya.

Yesaya 12
Bersyukurlah kepada Tuhan

Memahami Tulisan Suci
○

○
○
○
○

Mempelajari Tulisan Suci
A

Mengapa Anda Akan Mengikuti-Nya?

1. Yesaya 14:1214 menceritakan kepada kita mengenai
bagaimana Lusifer menjadi Setan. Menurut Anda apa
yang paling menarik dari ucapan Yesaya?

Mempelajari Tulisan Suci
A

Gada (ayat 5)Tongkat yang
melambangkan wewenang
untuk memerintah

Gambus-gambur (ayat
11)Alat musik

○

Yesaya 12 adalah sebuah puisi singkat untuk memuji Tuhan
atas apa yang Dia lakukan untuk menyelamatkan umat-Nya.
Yesaya 12 tampaknya timbul sebagai tanggapan atas kebenaran
besar yang dibicarakan dalam Yesaya 11 mengenai Mesias,
pengumpulan Israel di zaman akhir, dan Milenium. Ajaranajaran dalam pasal 12 dapat juga diterapkan oleh setiap orang
yang ingin mengenal Tuhan, berkumpul di Gereja Tuhan, dan
menerima kedamaian yang hanya dapat diberikan melalui Yesus
Kristus.

Berpadu (ayat 1)Bergabung
bersama

○

Yesaya 14

2. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 76:2527; Musa 4:14 dan
tulislah mengenai konsep-konsep tambahan yang Anda
pelajari mengenai kejatuhan Lusifer.

Nama-nama bagi Yesus Kristus

Bacalah ayat-ayat 12 dalam pasal pertama Kitab Yesaya
berikut, dan buatlah daftar semua nama yang berbedabeda yang digunakan Yesaya untuk Yesus Kristus: Yesaya
1:24; 2:3; 3:1; 5:16; 5:24; 7:14; 8:14; 9:6; 11:1; 12:2. Ceritakan
menurut Anda apa pentingnya menggunakan nama
khusus dari masing-masing ayat. Apa yang ditekankan
dari nama tersebut mengenai sifat atau tindakantindakan Tuhan.

3. Menurut Yesaya 14:411, 1520, apa yang akhirnya akan
terjadi pada Lusifer?
4. Informasi tambahan apakah yang Anda pelajari dari
Ajaran dan Perjanjian 76:30, 33, 3638, 4446?
5. Salah satu alasan kita untuk berusaha mempelajari
mengenai Yesus Kristus adalah agar kita dapat
mengikuti teladan-Nya dan menjadi lebih seperti Dia.
Tulisan suci menyebutkan secara singkat bagaimana
Setan menjadi iblis agar kita dapat mengenali apa yang
harus kita lakukan untuk menghindari mengikutinya.
Sewaktu Anda memikirkan mengenai apa yang Anda
baca dalam Yesaya 14 tentang kejatuhan Lusifer, tulislah
mengapa hal yang telah Anda pelajari membuat Anda
ingin mengikuti teladan Yesus Kristus sepenuhnya. Juga
tulislah bagaimana Anda akan dapat lebih mampu
menghindari Setan dan godaan-godaannya berkat apa
yang telah Anda pelajari.

Yesaya 1314
Babel dan Bintang Timur

Yesaya 1314, seperti Yesaya 10, berisi nubuat-nubuat
mengenai kehancuran negara yang menaklukkan umat
perjanjian Tuhan. Dalam Yesaya 10, nubuat tersebut adalah
mengenai Asyur, negara yang menaklukkan Kerajaan Utara
kira-kira antara tahun 725721 SM. Yesaya 1314
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Yesaya 1920 mencatat nubuat-nubuat mengenai Mesir, yang
merupakan salah satu bangsa paling kuat di zaman Yesaya.
Yesaya menubuatkan mengenai kesulitan yang akan dihadapi
Mesir dan bagaimana orang Mesir tidak akan mampu mengatasi
kesulitan mereka dengan kemampuan sendiri atau melalui allahallah palsu mereka. Yesaya 19 juga berisi nubuat yang luar
biasa bahwa pada waktu yang akan datang, Mesir dan Israel
akan menyembah Allah yang sama dan Mesir akan disembuhkan
oleh Tuhan. Bahkan lebih dari itu, nubuat itu mengisyaratkan
bahwa Asyur juga akan disatukan dengan Israel dan Mesir
dalam menyembah Allah.

Yesaya 1523
Nubuat Mengenai Bangsabangsa yang Tidak Melayani
Tuhan
Yesaya 1523 berisi beberapa nubuat mengenai kehancuran
negara-negara di sekitar Israel. Dengan mengungkapkan kepada
Israel dan Yehuda bahwa semua bangsa di sekitar mereka akan
dimusnahkan, Tuhan memberi mereka alasan yang baik untuk
mempercayai-Nya, bukan mengandalkan pada persepakatan atau
perjanjian perdamaian dengan negara-negara tetangga ini.

Yesaya 20 khususnya berbicara mengenai masa ketika Asyur
akan menawan Mesirkembali memperlihatkan rakyat Yehuda
mengapa mereka tidak seharusnya bergabung dengan negara
lain melawan Asyur.
Yesaya 21 berbicara mengenai kehancuran akhir tiga negara:
Babel (ayat 110), Edom (ayat 11 12), dan Arabia (ayat 13
17).

Yesaya 1516 berisi nubuat-nubuat mengenai Moab. Negeri
tersebut diberi nama Moab, yaitu putra dari anak perempuan
tertua Lot (lihat Kejadian 19:37) dan yang menetap di negara itu
bersama keluarganya. Orang Moab sering berperang melawan
orang Israel, tetapi kali ini pertimbangan orang Israel untuk
mengadakan persepakatan dengan Moab adalah untuk menolong
mengalahkan musuh-musuh mereka.

Di Ayat 10 Tuhan tampaknya secara khusus berbicara kepada
para anggota umat Israel yang akan menjadi tawanan di Babel
hampir dua ratus tahun setelah zaman Yesaya dan yang
memerlukan dorongan semangat melalui nubuat ini mengenai
kehancuran Babel.
Yesaya 22 mengacu pada kejatuhan Yerusalem dan berbicara
mengenai masa ketika tanggungan, atau pesan kemuraman
ini, akan disingkirkan dan Yerusalem akan berada dalam
kedamaian untuk selamanya. Dalam nubuat ini, Yesaya tidak
saja menjelaskan apa yang akan terjadi sebagai bagian dari
kehancuran Yerusalem, tetapi dia juga menjelaskan mengapa
Yerusalem akan dihancurkan. Dia mencatat bahwa orang-orang
sangat menyombongkan terowongan dan kanal yang mereka
bangun untuk menyelesaikan masalah air mereka, tetapi tidak
mau menyembah Pencipta air dan juga tidak mau mengakui
bahwa semua berkat berasal dari-Nya (lihat ayat 11). Dia juga
mengkritik mereka karena mengadakan pesta-pesta untuk
merayakan pesan bahwa negara-negara di sekeliling mereka akan
dihancurkan, dimana seharusnya mereka menanggapinya
dengan rendah hati dan bertobat (lihat ayat 1214).

Yesaya 17 memberikan nubuat yang ditujukan kepada Damsyik
(Aram) dan Efraim (Kerajaan Utara). Damsyik dan Efraim
bergabung bersama dalam suatu kesepakatan untuk menaklukkan
Yehuda, tetapi sebelum mereka menyerang, orang Asyur datang
dari utara dan menghancurkan kedua calon penakluk tersebut.
Yesaya 17 mencatat nubuat mengenai kehancuran kedua bangsa
ini dan beberapa dampak kehancuran mereka.
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Yesaya 22 juga berisi kisah sejarah singkat yang memiliki makna
simbolis penting. Kisah tersebut adalah mengenai Sebna,
pengurus perbendaharaan Yerusalem, yang merupakan simbol
sikap orang-orang Yerusalem pada masa itu. Yesaya menuduh
Sebna bersikap sombong mengenai kekayaan Yerusalem.
Kemudian Yesaya mengatakan bahwa tidak saja Asyur akan
merampas banyak harta Yerusalem, melainkan kekayaan paling
berharga Yerusalem akan menjadi barang paling murah di
rumah Raja Asyur (lihat ayat 18). Selain itu, Yesaya
mengatakan bahwa seorang yang bernama Elyakim, yang dalam
bahasa Ibrani berarti Allah menyebabkan engkau bangkit,
akan menggantikan Sebna. Ada makna simbolisme penting yang
terkandung dalam arti nama dan kisah ini. Hanya dengan
menggantikan kecintaan akan harta dengan kecintaan kepada
Allah, Yerusalem dapat ditebus dari kehancuran. Dan ketika
Yerusalem kembali kepada Allah, maka Yerusalem akan bangkit
kembali menjadi sebuah kota suci. Nama Elyakim bahkan
memiliki makna simbolis yang lebih besar karena nama itu
mengacu pada Kurban Tebusan. Karena Kurban Tebusan Yesus
Kristus, Allah akan menyebabkan semua orang bangkit dan
memiliki kesempatan untuk mengatasi semua kehancuran,
kekecewaan, dan kematian dunia ini. Dalam ayat terakhir pasal
22, Yesaya memberi kesaksian akan kuasa besar penebusan ini,
membandingkannya dengan gantungan yang dipasang pada

Susa

Yerusalem (Lembah Penglihatan)
MOAB
EDOM

Arabia

Yesaya 18 berbicara mengenai sebuah negeri di seberang
sungai-sungai Etiopia (ayat 1). Kebanyakan penerjemah
menyebut negeri ini Cush yang menurut anggapan beberapa
orang sebuah negara di selatan Mesir. Pasal 18 lebih
memberikan harapan daripada banyak pasal lainnya di bagian
ini, dan ada banyak ketidaksepakatan mengenai acuan dan
maksud pasal 18.
Yesaya 18 mencatat nubuat Yesaya yang meskipun orang-orang
dari bangsa ini akan pergi kepada bangsa yang jangkung dan
berkulit mengkilap dan kepada bangsa yang lalim, mereka
akan diundang untuk berkumpul di Gunung Sion, di mana
mereka akan diterima dengan baik. Ayat terakhir dari pasal ini
mungkin secara khusus menarik karena berbicara mengenai
memberikan persembahan kepada bangsa yang jangkung.
Mengumpulkan orang-orang di bumi dan mempersiapkan
mereka untuk bertemu dengan Tuhan adalah salah satu tujuan
besar Gereja di zaman akhir.
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katakan dalam Yesaya dengan apa yang Dia katakan
dalam Ajaran dan Perjanjian 1:1516, dan ceritakan
menurut Anda apa yang dimaksud Yesaya 24:5.

tembok yang kokoh sehingga tidak dapat dipindahkan.
Tamsilan ini melambangkan penebusan permanen yang
ditawarkan Yesus Kristus dan cara Dia mati dan yang secara
pasti memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia.

B

Yesaya 23, yang berisi nubuat mengenai Tirus, sebuah kota
Fonisia, adalah pasal terakhir yang menubuatkan
digulingkannya negara-negara di sekitar Israel dan Yehuda.
Tirus adalah sebuah kota yang memusatkan diri pada pembelian
dan penjualan harta-harta dunia. Hal-hal duniawi selalu lebih
penting dalam pandangan penduduk Tirus daripada hal
lainnya, termasuk Allah. Yesaya menyebut Tirus sebagai
pelacur. Dalam artian ini disebabkan karena orang-orang
menjual diri dan hubungan kudus mereka dengan Allah untuk
imbalan uangmirip dengan cara pelacur menjual kesuciannya
demi uang.

Bagian dari Rencana Keselamatan

1. Menurut Yesaya 24:2122, apa yang akan terjadi dengan
mereka yang dihancurkan pada masa ini?
2. Menurut Ajaran dan Perjanjian 138:2935,
Bagaimanakah orang-orang ini akan dikunjungi?

Yesaya 25
Yesaya Memuji Tuhan

Yesaya 24
Dunia yang Jahat
Dihancurkan

Yesaya 25 mencatat rasa syukur Yesaya atas apa yang telah
dilakukan dan akan dilakukan Tuhan, termasuk penghancuran
terakhir orang yang sombong dan jahat dan diberkatinya orang
yang rendah hati, setia dan patuh. Dia mengatakan bahwa
mereka yang menanti-nantikan Tuhan dalam kesetiaan (yang
artinya bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan sementara
mereka menunggu Tuhan menggenapi semua perkataan-Nya
bahkan meskipun tampaknya tidak perlu menunggu sampai saat
itu terjadi) akan diberi ganjaran pada waktunya, dan ganjaran
itu akan mulia.

Setelah beberapa pasal yang berbicara mengenai kehancuran
berbagai bangsa (lihat Yesaya 1323), Yesaya 24 berbicara
mengenai kehancuran yang lebih bersifat umum di seluruh
bumi. Yesaya 24 khususnya berlaku bagi orang Israel dan apa
yang akan terjadi dengan mereka karena kejahatan mereka,
tetapi juga berlaku di zaman akhir sebelum Kedatangan Kedua.
Meskipun Yesaya 24 tampaknya sangat mematahkan semangat
karena berbicara begitu banyak mengenai kehancuran, pasal ini
juga berisi sebuah pesan kecil pengharapan bagi orang benar
yang diselamatkan. Pesan pengharapan ini bahkan menjadi
semakin kuat dalam beberapa pasal berikutnya.

Yesaya 26
Nyanyian Puji-pujian Yesaya

Memahami Tulisan Suci
Lagu apa yang akan Anda nyanyikan untuk mengungkapkan
rasa syukur Anda kepada Allah? Yesaya 26 adalah sebuah
nyanyian puji syukur atas apa yang dilakukan Tuhan kepada
umat-Nya. Kebangkitan Yesus Kristus yang disebutkan dalam
ayat 19 akan menjadi alasan utama mengapa kita perlu
bersyukur.

○

Penggarong-penggarong
(ayat 16)Penuh tipu daya

○

Yesaya 24

Mempelajari Tulisan Suci
A

Belajar dari Tulisan Suci Terkait

1. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 5:19; 84:9698 dan
tulislah mengenai bagaimana dan mengapa Tuhan akan
melakukan seperti yang Dia katakan akan dilakukan
dalam Yesaya 24:1.

Yesaya 27
Tuhan dan Kebun
Anggur-Nya

2. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 1:17, 3536; 45:3135;
97:2228 dan jelaskan bagaimana seseorang dapat
diselamatkan di tengah-tengah kehancuran yang
dinubuatkan dalam Yesaya 24:112, 1923.
3. Buatlah daftar cara-cara yang dikatakan Tuhan
mengenai dosa-dosa yang dilakukan orang-orang di
bumi dalam Yesaya 24:5. Bandingkanlah apa yang Dia

Yesaya 27 mencatat perbandingan Yesaya terhadap cara Tuhan
bekerja dengan umat-Nya dengan cara seseorang mengurus
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kebun anggurnya (lihat Yesaya 5:17; Yakub 5). Dalam
perbandingan ini Tuhan menjelaskan bahwa orang jahat adalah
seperti cabang-cabang mati yang akan dipotong dan dibakar,
sementara orang benar adalah seperti pokok anggur yang kuat
yang akarnya semakin tertanam dalam, berbunga dan
memenuhi muka bumi dengan hasilnya (Yesaya 27:6).

sesungguhnya. Hanya sedikit di antara mereka yang
mengetahui bagian yang telah dimainkannya dan yang akan
dimainkannya dalam mempersiapkan jalan bagi
kedatangan-Nya, yang merupakan kesaksian baru .

Yesaya 28

Tidak ada masalah yang lebih besar yang dihadapi
manusia di zaman modern daripada pertanyaan ini: Apakah
Kitab Mormon merupakan pikiran dan kehendak serta suara
Allah kepada semua orang (The Millennial Messiah [1982],
159, 170, 179).

Kitab Mormon akan mempengaruhi manusia sehingga
seluruh bumi dan semua penduduknya akan dipengaruhi
dan diperintah olehnya .

Nasihat bagi Orang yang
Sombong

Mempelajari Tulisan Suci
A

Yesaya 28 menyebutkan kesombongan sebagai dosa utama orang
Israel. Kesombongan memisahkan umat dari berkat-berkat yang
ingin Tuhan berikan kepada mereka. Dalam ayat 2329, Yesaya
membandingkan pengetahuan seorang petani mengenai cara
menanam dan memanen dengan pengetahuan Tuhan yang jauh
lebih besar mengenai cara kerja yang semestinya bersama anakanak-Nya.

Nubuat Digenapi

1. Yesaya 29:16 menceritakan mengenai sekelompok
orang yang bersuara dari dalam tanah setelah
kehancuran Yerusalem. Yesaya mengatakan mereka
akan melihat kedatangan
guntur, gempa dan suara
hebat, dalam puting beliung dan badai dan dalam
nyala api yang memakan habis (Yesaya 29:6). Bacalah
2 Nefi 26:1517; 33:13; 3 Nefi 8:219; Mormon 8:23, 26,
3435, dan tulislah mengenai cara-cara Kitab Mormon
menggenapi nubuat dalam Yesaya 29:16.

Yesaya 29

2. Bacalah Joseph Smith 2:6165 dan ceritakan bagaimana
peristiwa yang dicatat itu merupakan penggenapan
terhadap Yesaya 29:1112. Anda mungkin juga perlu
membaca 2 Nefi 26:922 dan menyimak bagaimana
ayat-ayat ini memberi lebih banyak penjelasan
mengenai nubuat ini.

Keajaiban yang Menakjubkan

B

Penguasaan Ayat SuciYesaya 29:1314

Kemurtadan artinya kejatuhan, dan kita mengacu
pada kemurtadan sebagai waktu ketika kegenapan injil
dan wewenang imamat untuk melaksanakan tata caratata cara injil diambil dari antara manusia di bumi.
Pemulihan mengacu pada kegenapan injil dan
wewenang imamat dikembalikan ke bumi.

Kadang-kadang orang yang sudah mengenal Alkitab dan bukan
anggota Gereja menanyakan sesuatu kepada kita, misalnya Jika
Kitab Mormon merupakan bagian pekerjaan Allah yang
sedemikian penting, mengapa Kitab Mormon tidak disebut-sebut
dalam Alkitab? Ada beberapa jawaban untuk menanggapi
pertanyaan tersebut, dan salah satunya adalah Memang
disebutkan! Yesaya 29 adalah salah satu tempat dalam Alkitab
di mana Kitab Mormon disebutkan, meskipun bukan dengan
namanya. Sewaktu Anda membaca pasal ini, carilah nubuatnubuat mengenai kemunculan Kitab Mormon dan dampak yang
akan diakibatkan kitab ini terhadap dunia.

1. Bacalah ayat-ayat berikut dalam Yesaya 29 dan
ceritakan apakah ayat-ayat tersebut mengenai
Kemurtadan atau Pemulihan, kemudian jelaskan apa
yang diajarkan mengenai Kemurtadan atau Pemulihan
dalam ayat-ayat berikut ini: ayat 910, 1314, 15, 1821,
24.
2. Bandingkanlah Yesaya 29:1314 dengan Joseph Smith
2:1819. Menurut Anda apakah yang dimaksud dengan
keajaiban yang menakjubkan itu? (lihat juga ayat 33
34)

Memahami Tulisan Suci
Yesaya 29
Ariel (ayat 1, 3, 7)Yerusalem

3. Yesaya 29:1112, 1824 menceritakan mengenai sebuah
kitab yang akan memainkan peranan penting dalam
keajaiban yang menakjubkan. Buatlah daftar
kebenaran-kebenaran yang menurut ayat-ayat tersebut
akan didatangkan oleh kitab ini, kemudian sebutkan
menurut Anda kitab apakah yang dimaksudkan ayat
tersebut.

Yesaya 29:1112, 1824Apakah yang Dimaksud Dengan
Kitab dalam Pasal Ini?
Mereka yang sudah kenal dengan injil yang dipulihkan
mungkin akan melihat bahwa ayat-ayat ini mengacu pada
Kitab Mormon dan peranan yang dimainkannya dalam
Pemulihan injil di zaman akhir. Penatua Bruce R. McConkie
mengatakan:
Hanya sedikit orang di bumi, baik di dalam maupun di luar
Gereja, memahami apa visi Kitab Mormon yang
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1. Menurut Tuhan apa yang akan terjadi jika orang Israel
mengandalkan kekuatan mereka sendiri? (ayat 1617).

Yesaya 3032

2. Apakah yang seharusnya dipercayai orang Israel? (ayat
15).

Percaya kepada Tuhan

3. Menurut ayat 1821, apakah yang diminta Tuhan
kepada orang-orang, dan kemudian apakah yang akan
dilakukan Tuhan kepada mereka?
4. Dalam situasi apa menurut Anda nasihat ini akan
bermanfaat di zaman sekarang?

Yesaya 3032 ditulis ketika Asyur mengancam akan menyerang
Israel setelah menaklukkan negara-negara tetangganya. Karena
takut, banyak orang di Israel mencari bantuan Mesir untuk
mempertahankan diri terhadap orang Asyur. Tetapi Tuhan
membantu membebaskan orang Israel dari orang Mesir yang
kejam di zaman Musa; Dia memerangi pertempuran mereka dan
membantu mereka memperoleh negeri yang dijanjikan.
Bergabung dengan Mesir dalam suatu kesepakatan damai,
bukannya mengandalkan Tuhan yang telah membebaskan
mereka di masa lalu, memperlihatkan betapa dangkal iman
orang Israel terhadap Allah mereka. Nasihat Yesaya dalam pasal
3032 adalah agar mempercayai Tuhan, bukan Mesir, untuk
dibebaskan. Yesaya juga mengatakan kepada orang Israel
mengenai berkat-berkat yang akan mereka terima jika mereka
menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan memperingatkan
mereka akibat-akibat dari tidak mempercayai-Nya.

Yesaya 3334
Kedatangan Kedua
Yesus Kristus

Sewaktu Anda memikirkan mengenai Kedatangan Kedua Yesus
Kristus, bagaimanakah perasaan Anda? Apakah Anda menantinantikannya, atau apakah Anda takut? Yesaya 33 mencatat
perkataan Yesaya bahwa ada orang yang seharusnya takut
dengan Kedatangan Kedua karena kejahatan mereka dan karena
mereka tidak siap berada bersama Tuhan. Yesaya juga berbicara
mengenai mereka yang akan tinggal bersama Tuhan dan
menguraikan seperti apa keadaan mereka nantinya. Mereka yang
ingin tinggal bersama Tuhan akan memperoleh manfaat dengan
mengenali sifat-sifat ini dan berusaha mengembangkannya.

Bagaimana Anda memutuskan apakah mempercayai atau tidak
mempercayai seseorang? Pernahkah Anda mempercayai
seseorang dan membiarkan dia memanfaatkan Anda? Siapakah
yang seharusnya kita percayai? Apakah kita lebih takut pada
apa yang dapat dilakukan orang daripada mempercayai bahwa
Tuhan akan memberkati kita karena kesetiaan kita kepada-Nya?
Apakah kita percaya pada kekuatan kita sendiri untuk
memecahkan masalah, daripada mencoba jalan Tuhan?
Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kelihatanya bodoh, tetapi
karena banyak orang beranggapan perintah-perintah Tuhan
terlalu sulit atau tidak melihat adanya berkat langsung dari
mematuhi perintah-perintah, mereka lebih mengandalkan
kekuatan dan keputusan mereka sendiri, atau kekuatan dan
keputusan orang lain, serta mengabaikan perintah-perintah
Tuhan.

Sampai pada tahap ini, Yesaya 34 tampaknya merupakan pasal
yang terkeras di antara semua pasal lainnya yang berbicara
mengenai kehancuran. Pasal 34 menguraikan mengenai
penghakiman terhadap orang jahat yang pasti akan terjadi, baik
di zaman Yesaya maupun sebelum Kedatangan Kedua. Akan
tetapi, kita harus ingat, bahwa penghakiman yang mengerikan
ini hanya datang kepada mereka yang telah diperingatkan tetapi
tetap memilih untuk menjadi orang jahat. Tuhan tidak ingin
anak-anak-Nya mengalami jenis penghakiman semacam ini (lihat
2 Nefi 26:2328), tetapi konsekuensi-konsekuensi hukum adil
yang dilanggar harus digenapi (lihat A&P 63:3334).

Memahami Tulisan Suci

Mempelajari Tulisan Suci
A

○

Tonggak isyarat, panjipanji (ayat 17)Tanda-tanda

○

Yesaya 30:1521

1. Bacalah Yesaya 33:1417 dan buatlah daftar mengenai
jenis-jenis orang yang menurut Yesaya akan selamat
dari kehancuran pada waktu Kedatangan Kedua
Kristus.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Membuat Daftar

Menggunakan Kata-kata Anda Sendiri

2. Katakan apa yang dimaksud oleh masing-masing topik
dalam daftar?

Dalam Yesaya 30:1521, Tuhan menjelaskan kepada orang
Israel mengapa mereka seharusnya mempercayai diriNya, bukan kekuatan mereka sendiri, kekuatan orang
lain, atau benda-benda yang dirancang untuk menolong
dalam pertempuran. Setelah Anda membaca ayat-ayat
itu, jawablah pertanyaan berikut dengan menggunakan
kata-kata Anda sendiri:

3. Menurut ayat 17, apa lagi yang akan terjadi dengan
orang-orang ini?
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dapat menjadi kesaksian yang indah dan kuat mengenai Tuhan
dan kuasa-Nya di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing.

Yesaya 35

Memahami Tulisan Suci

Pesan Pengharapan

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Beberapa dari pasal sebelumnya telah menyampaikan pesanpesan menyedihkan mengenai kehancuran. Tetapi Yesaya
menyelesaikan bagian dari tulisannya ini dengan pasal yang
penuh pengharapan mengenai berkat-berkat yang datang kepada
orang yang setia kepada Tuhan. Sewaktu kita
mempertimbangkan berkat-berkat besar yang ditawarkan Tuhan
kepada orang yang hidup benar, kita dapat memperoleh kekuatan
yang kita perlukan untuk berjalan di jalan pertobatan dan
mengatasi godaan-godaan dikemudian hari.

Jengkal (ayat 12)Selebar
tangan

○

Luruskanlah (ayat 3)
Secara harfiah artinya
buatlah jalan; secara simbolis
artinya mempersiapkan jalan
jauh hari sebelumnya.
(Pelurusan biasanya
dilakukan untuk
mempersiapkan jalan bagi
seseorang yang penting,
misalnya raja).

○

Yesaya 40

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan dua dari tiga kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Yesaya 40.

Yesaya 3639

A

Bantuan dari Perjanjian Baru

1. Uraikan menurut Lukas kepada siapa Yesaya 40:35
berlaku.

Kisah Mengenai Raja Hizkia

2. Informasi tambahan apakah yang terdapat dalam
Alkitab Terjemahan Joseph Smith?
Anda mungkin perlu menulis rujukan ini di sebelah
Yesaya 40:35.

Banyak dari bagian Yesaya 3639 mirip sekali dengan 2 Rajaraja 1820. Satu-satunya perbedaan yang mencolok adalah
Mazmur Hizkia yang dicatat dalam Yesaya 38. Jika Anda
ingin mempelajari kembali apa yang terjadi dalam pasal 3639,
Anda dapat membaca pasal-pasal dalam Yesaya dan menyimak
bantuan dalam penuntun belajar ini untuk 2 Raja-raja 1820
pada halaman 120121.

B

Menerapkannya pada Diri Sendiri dan
Orang Lain

1. Dengan cara-cara apa Anda dapat menerapkan sendiri
pesan dalam Yesaya 40:3?
2. Uraikan cara menurut Anda Tuhan akan benar-benar
menggenapi Yesaya 40:4. Anda mungkin perlu
membaca ayat 5 dan pertimbangkan bagaimana seluruh
umat manusia dapat melihatnya bersama-sama.

Yesaya 40

3. Uraikan cara menurut Anda bagaimana ayat 4 telah
digenapi atau akan digenapi dalam cara yang rohani
dan lebih bersifat pribadi.

Kekuatan dan Kebesaran
Tuhan

4. Bagaimanakah agar ayat-ayat ini dapat berlaku pada
seseorang yang khawatir apakah hidup benar patut
diusahakan, sehingga mereka secara individu dapat
tinggal bersama Allah, atau apa yang akan terjadi di
masa depan?

Setelah mencatat peristiwa-peristiwa bersejarah dalam pasal 36
39, Yesaya mengembalikan tulisannya di pasal 40 pada gaya
penulisan yang lebih puitis dan nubuat. Banyak ayat di Yesaya
40 menjadi kata-kata untuk karya musik yang indah karena pasal
ini menguraikan dengan indah mengenai kekuatan Tuhan dan
bagaimana Dia akan menebus umat-Nya. Setelah Yesaya dan
nabi-nabi lainnya sering menubuatkan mengenai kehancuran,
Yesaya 40 merupakan pesan yang besar dan penuh pengharapan
bagi mereka yang mau mempercayai Tuhan. Nubuat-nubuat
dalam pasal 40 meramalkan mengenai kedatangan pertama
maupun kedua Mesias. Jika kita mempersamakan ajaran-ajaran
dalam pasal 40 dengan diri kita sendiri, maka ajaran-ajaran itu

C

Menjawab Pertanyaan Tulisan Suci

Yesaya 40:1231 berisi banyak pertanyaan yang tidak
dijawab baik oleh Tuhan maupun oleh Yesaya karena
jawabannya jelas. Bacalah ayat-ayat berikut dan jawablah
sendiri pertanyaannya: 12, 13, 14, 18, 21, 25, 27, 28.
Tulislah menurut Anda apa pesan Yesaya dalam ayat-ayat
ini.
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Yesaya 45:1Siapakah Koresh
Seperti yang Anda baca pada pasal sebelumnya dalam
Perjanjian Lama, orang Babel menaklukkan Yehuda antara
tahun 600586 SM. Pada tahun kira-kira 540 SM, kerajaan
Midia-Persia, dibawah pimpinan Raja Koresh, menaklukkan
orang Babel. Koresh membuat surat keputusan tidak berapa
lama setelah itu yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke
Yerusalem dan membangun kembali bait suci mereka.

Yesaya 4147
Penebus Israel

Mempelajari Tulisan Suci

Menyembah berhala mungkin dosa orang Israel yang paling
menjijikkan dan nyata di zaman Yesaya. Yesaya 4147
menceritakan bagaimana Tuhan berbicara kepada umat-Nya
mengenai mengapa mereka seharusnya mempercayai dan
menyembah-Nya, bukan berhala. Dia memberikan kesaksian
kepada mereka bahwa, di antara banyak gelar dan nama penting
lainnya, Dia adalah Penebus mereka (yang artinya seseorang
yang akan menebus mereka dari perbudakan rohani dengan
Kurban Tebusan-Nya; lihat Yesaya 41:14; 43:1, 14; 44:6, 24;
47:4), Juruselamat mereka (lihat Yesaya 43:3, 11; 45:15, 21),
dan Pencipta mereka (lihat Yesaya 42:5; 43:1, 7, 15, 21; 44:24;
45:9, 11, 18). Kepada anak-anak perjanjian Dia menekankan
Akulah Tuhan Allahmu, Juruselamatmu

Lakukan kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda mempelajari
Yesaya 4147.

A

1. Bacalah Yesaya 42:17; Matius 12:1421 dan katakan
siapakah hamba yang disebut-sebut oleh Yesaya.
2. Sebutkanlah dua konsep dari Yesaya 42:17 yang
khususnya membuat Anda terkesan sebagai uraian
mengenai hamba ini, dan jelaskan mengapa hal-hal itu
membuat Anda terkesan.

B

Penebusmu
Yang Mahakudus,

Meskipun pasal-pasal ini menyerukan kepada orang Israel
untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, mereka penuh
dengan pengharapan akan janji bahwa Tuhan akan menerima
mereka jika mereka mau memilih mengikuti-Nya dan bahwa Dia
memiliki kuasa untuk menyelamatkan dan menebus mereka dari
semua dosa dan penderitaan mereka.

C

1. Sebutkanlah setidaknya dua tahap yang menguraikan
mengapa ratu ini jatuh. Ceritakan dengan
menggunakan kata-kata Anda sendiri apa yang
dimaksud oleh ungkapan-ungkapan ini.
2. Tulislah mengenai situasi pada zaman sekarang dimana
seseorang dapat membuat kesalahan yang sama seperti
yang dilakukan oleh ratu, tersebut dan katakan
menurut Anda apa konsekuensi-konsekuensi yang akan
terjadi.
Catatan: Pasal ini adalah permulaan dari beberapa pasal
secara berurutan yang dikutip oleh para penulis Kitab
Mormon. Anda mungkin ingin membandingkan apa yang
tertulis di dalam Kitab Mormon dengan yang tertulis di
dalam Yesaya, dengan membuat catatan-catatan adanya
perubahan dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut
dapat menambah artinya.

Memahami Tulisan Suci
Yesaya 42:17

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Yesaya 47:510

○

Menemukan Masalahnya

Yesaya 47:510 membandingkan Babel dengan seorang
ratu yang telah kehilangan kemuliaannya, dan pasal ini
menjelaskan mengapa dia jatuh.

Meskipun pesan dari pasal-pasal ini tentu saja dapat diterapkan
di zaman kita, pesan-pesan tersebut memiliki makna khusus bagi
orang Yahudi yang tertawan di Babel kira-kira 150 tahun
setelah kematian Yesaya. Mereka telah dibawa ke dalam
penawanan karena mereka, sebagai umat, menolak bertobat dari
penyembahan berhala. Mereka membutuhkan kuasa
penyelamatan dan penebusan yang ditawarkan Tuhan, dan
mereka khususnya berani dalam menerima janji Raja Koresh
dari Persia sebagai pembebas mereka (lihat Yesaya 45) dan
dalam kehancuran Babel yang telah dinubuatkan (lihat Yesaya
47).

Memberatkan kukmu (ayat
6)Menaruh beban

Menulis Surat kepada Teman

Tulislah sepucuk surat singkat dengan menggunakan
setidaknya dua kebenaran yang terdapat dalam Yesaya
43:17 yang dapat membawa harapan bagi seseorang
yang sedang patah semangat.

Rajamu (Yesaya 43:3, 1415).

Puteri Kasdim (ayat 5)
Orang Babel

Siapakah Dia?

Sihir, mantera (ayat 9,
12)Praktik-praktik seni
ilmu gaib, yang
berhubungan dengan
arwah palsu, dan
peramalan yang
didasarkan pada tandatanda, gerakan bintang,
dan lain sebagainya.
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Pasal dalam Yesaya

B

Yang Dikutip dalam Kitab Mormon

48

1 Nefi 20

49

1 Nefi 21

50

2 Nefi 7

51

2 Nefi 8

52:12

2 Nefi 8:2425; lihat juga 3 Nefi
20:3638

52:710

Mosia 15:18, 2931; lihat juga 3 Nefi
16:1720, 20:40

52:1115

3 Nefi 20:4145

53

Mosia 14

54

3 Nefi 22

Memilih Kata

Dalam Yesaya 48 Tuhan mengatakan kepada orang Israel
mengapa Dia marah kepada mereka. Untuk masingmasing ayat berikut, tulislah satu kata yang menurut
Anda menggambarkan dengan paling baik apa yang
Tuhan katakan mengenai orang Israel: 4, 6, 8. (Kata-kata
itu tidak harus berasal dari ayat-ayat tersebut).

C Bagaimanakah Tuhan Membantu UmatNya?
1. Buatlah daftar dari Yesaya 48:922 janji-janji yang
Tuhan buat kepada orang Israel yang murtad.
2. Berilah sebuah contoh mengenai bagaimana Tuhan
menggenapi janji-janji bagi orang-orang di zaman
sekarang.
3. Tulislah dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri
apa yang Tuhan katakan harus kita lakukan agar dapat
memperoleh kedamaian dan kebahagiaan (lihat Yesaya
48:1622).

Yesaya 48

Yesaya 49

Undangan untuk Kembali

Pesan bagi Israel yang
Terserak
Yesaya 48 membantu kita memahami bagaimana Tuhan
menangani mereka yang telah membuat perjanjian dengan-Nya
tetapi memperlakukan dengan remeh perjanjian-perjanjian dan
keanggotaan Gereja mereka. Sewaktu Anda membaca,
pertimbangkanlah apa yang diajarkan pasal ini kepada kita
mengenai kepedulian Tuhan terhadap mereka yang murtad
kepada-Nya. Pikirkan pula mengenai bagaimana Anda dapat
menggunakan ajaran-ajaran ini untuk menjaga agar diri Anda
tetap setia kepada iman dan membantu orang lain dalam
pergumulan mereka dengan komitmen mereka kepada Tuhan.

Dalam 1 Nefi 19:23, Nefi mengatakan dia membacakan beberapa
tulisan Yesaya kepada saudara-saudaranya agar dapat lebih
mengajak mereka mempercayai Tuhan, Penebus mereka. Nefi
melanjutkan pernyataan ini dengan mencatat Yesaya 4849 dari
lemping-lemping kuningan ke atas lemping-lemping kecil
(lihat 1 Nefi 2021). Penjelasan Nefi mengenai apa yang
dimaksud dalam pasal 4849 terdapat di 1 Nefi 22. Jika Anda
membaca 1 Nefi 22 Anda akan dapat memahami dengan lebih
baik lagi pesan yang terdapat dalam Yesaya 4849.

Memahami Tulisan Suci

Mengetahui bahwa Nefi membacakan tulisan-tulisan ini agar
dapat lebih mengajak saudara-saudaranya untuk mempercayai
Yesus Kristus memberi kita isyarat mengenai apa yang harus
dicari sewaktu kita membaca. Sewaktu Anda membaca Yesaya
49 maupun pasal 5053, carilah ajaran-ajaran yang
memperkuat iman Anda dalam kuasa penyelamatan Yesus
Kristus.

Yesaya 48

Mempelajari Tulisan Suci
Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Yesaya 48.

A

Memahami Tulisan Suci

Memperhatikan Perubahan-perubahan

Yesaya 49

1. Bandingkanlah Yesaya 48:12 dengan 1 Nefi 20:12.
Apakah perbedaannya?

Mempelajari Tulisan Suci

2. Setelah melakukan perbandingan tersebut, menurut
Anda siapakah yang dibicarakan Tuhan dalam ayatayat ini?

Lakukan dua dari kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Yesaya 49.
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A

Yesaya 50:10Siapakah yang Benar-benar Dapat
Mengikuti Tuhan dan Tidak Diberkati dan Menjadi Lebih
Berbahagia?
Undangan dalam Yesaya 50 untuk mengikuti Tuhan serupa
dengan undangan yang diberikan Raja Benyamin kepada
rakyatnya dalam Mosia 2:41.

Mencari Hal-hal yang Mengajar Anda
Mengenai Yesus Kristus

Pilihlah ayat-ayat dalam Yesaya 49 yang menurut Anda
kedengaran seperti menggambarkan mengenai Yesus
Kristuspelayanan, kuasa, atau kasih-Nyadan jelaskan
mengapa Anda memilih ayat tersebut.

B

Tambahan yang Penting

Mempelajari Tulisan Suci

1. Untuk Yesaya 49 ada tambahan yang sangat penting
dalam 1 Nefi 21:1. Bacalah 1 Nefi 21:1 dan tulislah
siapa yang Tuhan bicarakan dalam pasal ini.

Selesaikan kegiatan A atau B sewaktu Anda mempelajari
Yesaya 50.

2. Menurut Anda dengan cara apa uraian mengenai
orang-orang ini dapat melambangkan orang-orang di
zaman kita sekarang?

C

A

Apakah yang Anda Pelajari Mengenai
Yesus Kristus

Bacalah Yesaya 50:57; 1 Nefi 19:9; Ajaran dan Perjanjian
19:1619 dan tulislah apa yang diajarkan bagian tulisan
suci itu kepada Anda:

Menebus Israel

Tema dasar Yesaya 49 adalah pengumpulan, atau
penebusan Israel. Temukanlah sebuah ayat atau beberapa
ayat yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai
penebusan Israel berikut: Siapa? Bagaimana? Mengapa?
Tulislah pertanyaan-pertanyaan ini di dalam buku
catatan Anda dan tulislah ayat-ayat yang berlaku di
pinggir masing-masing ayat. Anda mungkin juga perlu
menggarisbawahi ayat-ayat ini di dalam tulisan suci
Anda dan tulislah pertanyaan apa yang dijawab oleh
masing-masing ayat di bagian pinggir ayat tersebut.

1. Apa yang dialami Juruselamat untuk menggenapi
Kurban Tebusan?
2. Apa yang memotivasi-Nya untuk melakukan hal yang
sangat sulit dan menyakitkan tersebut?

B

Memberikan Contoh

1. Uraikan dua macam orang yang dibicarakan Yesaya
dalam ayat 1011.
2. Pikirkanlah mengenai situasi yang dihadapi orangorang yang sebaya Anda. Berikanlah sebuah contoh
mengenai bagaimana masing-masing dari dua jenis
orang yang digambarkan Yesaya tersebut akan bereaksi
dalam situasi tersebut.

Ingatlah bahwa meskipun kita sering berbicara mengenai
pengumpulan orang Israel sebagai suatu kelompok, kita
hendaknya menyadari bahwa pengumpulan terjadi
sewaktu setiap orang dikumpulkan kepada Tuhan dan
Gereja-Nya. Kita dapat mempersamakan pengumpulan
Israel dari antara para musuh mereka di zaman dahulu
dengan pengumpulan kita secara perorangan kepada
Tuhan dari perbudakan dosa dan ketidakbenaran.

Yesaya 5152

Yesaya 50

Terjagalah! dan Datanglah
Kepada-Nya

Kembali kepada Tuhan
Mengikuti tema sama yang memberikan pengharapan dari pasalpasal sebelumnya, Yesaya 5152 sarat dengan kata-kata
dorongan semangat bagi mereka yang percaya kepada Tuhan.
Dalam pasal 5152 kita membaca mengenai kuasa besar Tuhan
atas segala halkhususnya atas musuh-musuh Israel. Orangorang yang berada dalam budak dosa dapat mempersamakan
tulisan suci ini dengan diri mereka dan menerima pesan ini:
Tuhan akan memberikan bantuan yang kuat kepada anak-anakNya yang telah tersesat tetapi yang sekarang manaruh
kepercayaan kepada-Nya dan perintah-perintah-Nya.

Yesaya 50 melanjutkan gagasan yang sama dengan yang
dimulai dalam Yesaya 49.

Memahami Tulisan Suci
Yesaya 50
Yesaya 50:6Aku Memberi
Pipiku kepada Orangorang yang Mencabut Janggutku
Jika seseorang ingin menghina orang lain, dia dapat
menarik janggut orang lainnya sebagai tanda tidak hormat.
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Ayat dalam
Yesaya 53

Yesaya 53

Penggenapan

Penjelasan

Matius 13:5458
A&P 19:16

Nubuat Mengenai Penderitaan
Yesus Kristus

Lukas 22:5462
Yohanes 1:11
Matius 26:3646

Banyak orang menyukai dan
mengutip Yesaya 53 karena
kesaksiannya yang
mengharukan mengenai misi
Yesus Kristus. Pasal ini berisi
nubuat Yesaya mengenai
Mesias yang akan
menyelamatkan umat-Nya,
bukan melalui pedang dan
perang, tetapi melalui
penderitaan yang rendah hati.
Bacalah Yesaya 53 dengan
cermat dan pekalah terhadap
apa yang Yesaya coba bantu
agar kita rasakan dan pahami
mengenai Mesias.

Mosia 3:7
2 Nefi 9:21
Alma 7:1113
Markus 15:2528
Yohanes 19:412
Yohanes 19:3842
A&P 45:35

Memahami Tulisan Suci

B

Setelah membaca semua tulisan suci di atas dan Yesaya
53, tulislah satu atau dua paragraf mengenai hal yang
paling mengesankan Anda dalam pasal 53 dan
bagaimana perasaan Anda mengenai apa yang telah
Juruselamat lakukan bagi Anda dan seluruh umat
manusia.

○
○
○
○
○
○

Kena tulah (ayat 4, 8)
Dihukum
Ganjaran (ayat 5)
Hukuman
Bilur-bilur (ayat 5)Lukaluka

○

○

Yesaya 54

○

Ditanggung (ayat 4)
Dibawa di atas bahu atau
punggung

○

○

Tidak masuk hitungan
(ayat 3)Tidak menganggapNya penting

○

Yesaya 53
Semarak (ayat 2)
Kemuliaan

Suami yang Baik Hati

Mempelajari Tulisan Suci
A

Bagaimanakah Perasaan Anda?

Penguasaan Ayat SuciYesaya 53:35

Buatlah tabel di dalam buku catatan Anda seperti contoh
di bawah. Setelah membaca ayat-ayat yang disebut dalam
kolom kedua, temukan sebuah ayat dalam Yesaya 53 yang
merupakan nubuat mengenai peristiwa yang telah Anda
baca. Pada kolom ketiga, jelaskan dengan singkat
mengapa Anda memilih ayat dalam Yesaya 53 dan apa
yang dikatakan ayat tersebut mengenai Juruselamat.

Sewaktu berbicara kepada orang-orang Israel yang tercerai-berai
dan tertawan dalam Yesaya 54, Tuhan membandingkan
hubungan-Nya dengan mereka seperti hubungan antara suami
dan istri. Meskipun mereka terpisah selama beberapa waktu, Dia
berjanji untuk menerima mereka kembali dalam belas kasihan
dan kebaikan hati dan menjadi suami mereka untuk selamalamanya (Yesaya 54:5). Janji ini dapat juga diartikan sebagai
pesan pengharapan pribadi bagi orang-orang yang berada dalam
dosa, yang merasa bahwa Tuhan tidak akan pernah menerima
mereka kembali bahkan meskipun mereka telah bertobat.
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Yesaya 55

Yesaya 56

Undangan dari Tuhan

Tuhan Menyelamatkan Semua
Bangsa

Yesaya 56 mencatat ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia akan
menyelamatkan orang Israel dan juga menawarkan berkat-berkat
yang sama kepada setiap orang yang menginginkan berkat-berkat
tersebut. Perhatikan orang-orang asing dalam ayat 6 dan
orang dalam ayat 8.

Yesaya 55 adalah panggilan
Tuhan lainnya untuk datang
kepada-Nya. Dalam pasal 55
Dia memberi lebih banyak
alasan mengapa Israel yang
tercerai-berai dan kita semua
ingin mempercayai dan
mengikuti-Nya. Kata pertamaNya, Ayo, adalah ajakan
kepada seseorang untuk
menyimak dan datang. Ayo
biasanya disertai dengan
melambaikan tangan sebagai
tanda undangan untuk datang.

Yesaya 57
Tuhan Memiliki Kuasa untuk
Menyembuhkan

Memahami Tulisan Suci
Dalam empat ayat terakhir di Yesaya 56, Yesaya mulai berbicara
langsung kepada orang-orang mengenai dosa-dosa mereka.
Peringatannya diteruskan sampai pasal 59. Yesaya 57 mencatat
perkataan keras yang dia ucapkan menentang para penyembah
berhala. Dia kembali menggunakan lambang mengenai
pernikahan suami dan istri untuk melambangkan hubungan
perjanjian antara Israel dan Tuhan. Jika mereka yang telah
membuat perjanjian dengan Tuhan secara simbolis telah
dinikahkan dengan-Nya, maka orang-orang Israel yang
menyembah allah lain adalah pezina. Yesaya berbicara
mengenai apa yang akan terjadi dengan mereka karena dosa-dosa
mereka dan menunjukkan bahwa kadang-kadang kita dihukum
oleh perbuatan dosa maupun atas dosa kita. Yesaya juga
berbicara mengenai apa yang Tuhan akan lakukan kepada mereka
yang tetap setia. Pada zaman itu sulit untuk tetap setia karena
sebagian besar orang telah meninggalkan Tuhan, dan seluruh
bangsa merasakan dampaknya. Sebagai akibatnya, Tuhan
menggunakan kata-kata seperti menghidupkan (ayat 15),
menyembuhkan (ayat 1819), dan penghiburan (ayat 18).

Yesaya 55
Yesaya 55:34Mengapa Dia Berbicara Mengenai Daud
Daud di sini sebenarnya mengacu pada Yesus Kristus,
yang merupakan ahli waris sah bagi takhta Daud. Yang
menarik, nama Daud dalam bahasa Ibrani berarti terkasih.
Biasanya ketika para nabi terakhir Perjanjian Lama
menyebut Daud, mereka membicarakan mengenai takhta
Daud dan mengenai Mesias.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Menggunakan Kata-kata Anda Sendiri

1. Bandingkanlah Yesaya 55:12 dengan 2 Nefi 9:5051
dimana Yakub menggunakan kata-kata Yesaya. Dengan
menggunakan kata-kata Anda sendiri, jelaskan apa
makna ayat-ayat ini bagi Anda.
2. Bagaimanakah menurut Anda seseorang dapat
membeli dan makan makanan yang ditawarkan
Tuhan dalam ayat-ayat ini? Sewaktu Anda menulis
jawaban Anda, bacalah Yohanes 4:1014 atau Yohanes
6:2935, 4751 untuk memperoleh bantuan.

B

Yesaya 58
Berpuasa dan Hari Sabat

Penguasaan Ayat SuciYesaya 55:89

1. Gambarlah sebuah bagan yang melambangkan pesan
kedua ayat ini.
2. Bagaimanakah pesan ayat-ayat ini dapat menjadi pesan
penghiburan?

Sebelum dan sewaktu Anda membaca Yesaya 58, pikirkanlah
mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut:

3. Bacalah Yakub 4:8 dan ceritakan bagaimana kita dapat
memahami pikiran dan jalan Allah.

Apakah tujuan berpuasa? Puasa apakah yang paling bermakna
yang pernah Anda lakukan? Mengapa? Apakah tujuan
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menguduskan hari Sabat? Berkat-berkat apa yang telah Anda
terima dari menguduskan hari Sabat?

Yesaya 59

Memahami Tulisan Suci

Dosa dan Akibat-akibatnya

○
○

Gelagah (ayat 5)Sejenis
rumput tinggi

○

Yesaya 58

○

○

○

○

Kuk (ayat 6, 9)Peralatan
kayu atau logam yang
dipasang pada leher dan
bahu dua hewan untuk
membantu memadukan
kekuatan kedua hewan
tersebut untuk menarik
kereta atau bajak. Kuk
dalam ayat ini secara simbolis
melambangkan beban,
misalnya kemiskinan atau
dosa.

○

○

○

○

Harapan untuk
Kehidupan Kekal

○

○

○

Pernikahan
Bait Suci

○

○

Peningkatan
Dalam Imamat

Suara Hati
yang Jelas
Tubuh yang
Sehat

○

○

○

Endowmen Bait Suci

Misi

Kesaksian yang
Kuat

Kita sering dihukum oleh dosa-dosa kita disamping dihukum atas
dosa-dosa tersebut, karena semua dosa memiliki akibat. Dalam
Yesaya 59:115, Tuhan mengatakan kepada Israel mengenai dosadosa mereka dan menjelaskan bahwa selama mereka terus
bergelimang dalam dosa, Dia tidak dapat menolong mereka; mereka
akan terus mengalami akibat dari dosa-dosa tersebut. Sebaliknya,
dalam ayat 1621, Tuhan berbicara mengenai bantuan yang akan
Dia berikan kepada orang yang hidup benar.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Membuat Tabel

Buatlah tabel di dalam buku catatan Anda seperti contoh
di bawah, dan isilah dengan informasi yang Anda
temukan dalam Yesaya 58:312.
Apa yang
Seharusnya Kita
Lakukan Sewaktu
Kita Berpuasa?

Apa yang
Seharusnya Kita
Hindari Sewaktu
Kita Berpuasa?

Berkat-berkat yang
Tuhan Janjikan
Karena Berpuasa
Dengan Cara yang
Telah Dia Perintahkan

Yesaya 60
Biarkan Terangmu Bercahaya

B

Penatua Boyd K. Packer menubuatkan Di seluruh dunia,
mereka yang sekarang datang dalam jumlah puluhan ribu tidak
dapat dielakkan lagi akan datang bagaikan air bah ke tempat
dimana terdapat keluarga yang aman. Di sini [di Gereja] mereka
akan menyembah Bapa dalam nama Yesus Kristus, melalui
karunia Roh Kudus, dan mengetahui bahwa injil adalah rencana
agung kebahagiaan dan penebusan (dalam Conference
Report, April 1994, 2627; atau Ensign, Mei 1994, 21).

Memberikan Contoh

1. Dalam Yesaya 58:1314 Tuhan memberi kita asas-asas
yang membantu kita mengetahui cara menguduskan
hari Sabat. Buatlah daftar asas-asas ini. Bacalah Ajaran
dan Perjanjian 59:914 dan tambahkan pada daftar
Anda asas-asas menguduskan hari Sabat.
2. Untuk masing-masing asas yang Anda buat, berikan
contoh mengenai bagaimana seseorang dapat mengikuti
asas tentang hari Sabat tersebut. Kemudian berikan
contoh mengenai bagaimana seseorang dapat
melanggar asas hari Sabat.

Nubuat Penatua Packer
mirip dengan nubuat dalam
Yesaya 60. Dalam pasal 60,
Yesaya berbicara mengenai
zaman kegelapan di bumi
ketika Sion akan dibangun
kembali, dan berdiri
menjulang bagaikan terang
yang cemerlang, dan
membuat seluruh bangsa di
bumi menghormatinya dan
mencontoh
kepemimpinannya.

3. Buatlah daftar berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan
karena menguduskan hari Sabat menurut Yesaya 58:13
14.
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Yesaya 62 juga mengajarkan bahwa Yesaya dan para hamba
Tuhan lainnya tidak akan berhenti berkhotbah, berupaya, dan
bekerja atas nama umat Tuhan sampai semua berkat yang
dibicarakan diterima (lihat ayat 1, 67, 10).

Yesaya 61
Misi Tuhan dan Para
Hamba-Nya

Yesaya 63
Kedatangan Kedua
Yesus Kristus

Yesaya 61 adalah pasal lainnya yang berbicara mengenai berkatberkat yang dapat datang kepada umat Allah jika mereka setia
kepada-Nya. Dalam tiga ayat pertama, Yesaya berbicara
mengenai misi-Nya untuk mengangkat dan memberkati umat
Israel. Akan tetapi, misi tersebut lebih berlaku sepenuhnya pada
Juruselamat, dan Yesaya hanya mewakili-Nya bagi umat. Ayatayat ini dapat menolong menguraikan misi semua orang yang
dipanggil untuk mewakili Juruselamat.

Yesaya 63 menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan
terjadi pada waktu Kedatangan Kedua Yesus Kristus.
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Yesaya 63:19

Yesaya 61:13

○

○

○

○
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Menemukan Informasi Mengenai
Kedatangan Kedua

○

○

○

A

○

○

○

○

○

Bacalah juga Ajaran dan Perjanjian 133:4553 dan
temukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan
berikut mengenai Kedatangan Kedua:
1. Bagaimanakah Tuhan akan berpakaian?

○

Perhiasan kepala ganti abu
(ayat 3)Mengacu pada adat
istiadat menaburkan abu ke
atas kepala seseorang ketika
mereka berada dalam
keadaan sangat sedih. Di sini
Tuhan menjanjikan penutup
kepala yang indah, yang
artinya orang-orang tidak
perlu lagi berkabung.

2. Mengapa Dia akan berpakaian seperti ini?
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3. Apa yang akan Tuhan katakan ?
4. Emosi apakah yang akan dirasakan Tuhan?

Menjelaskan Mengenai Penggenapan

5. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang
dibebaskan ketika Dia datang?

1. Bacalah Lukas 4:1621 dan jelaskan apa yang Yesus
katakan mengenai Yesaya 61:13.
2. Tulislah apa yang Anda ketahui mengenai cara-cara
yang dilakukan Juruselamat untuk menggenapi nubuat
dalam ayat-ayat ini atau cara-cara Dia terus
menggenapi nubuat-nubuat ini.

Yesaya 62
Penebusan Umat Israel

Yesaya 64

Yesaya 62 kembali menguraikan mengenai berkat-berkat yang
akan datang kepada umat Israel pada hari penebusan mereka.
Janji-janji dapat juga berlaku pada individu yang telah bertobat
dan berkumpul bersama Yesus Kristus dan Gerejaberkatberkatnya sama.

Doa Orang yang Hidup Benar
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Yesaya 64 ditulis dalam bentuk doa. Doa tersebut
mengungkapkan keinginan Tuhan untuk datang dan
menghancurkan orang yang jahat dan memberkati orang yang
hidup benar. Ajaran dan Perjanjian 133:3845 menolong kita
memahami bahwa para hamba Tuhan akan mengucapkan doa ini
di zaman akhir.
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Yesaya 65:1725
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Yesaya 65

Belajar Mengenai Milenium

1. Buatlah daftar apa yang Anda pelajari dari Yesaya
65:1725 mengenai Milenium.

Milenium

2. Dari apa yang telah Anda tulis, menurut Anda apa
yang paling ingin Anda alami jika Anda hidup pada
waktu Milenium? Mengapa?

Yesaya 66

Salah satu alasan mengapa tulisan Yesaya sangat hebat adalah
karena tulisan tersebut menjelaskan begitu banyak mengenai
rencana besar Allah dan peranan kunci Yesus Kristus sebagai
Juruselamat dalam rencana tersebut. Dalam Yesaya kita
membaca mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di
prakehidupan maupun peristiwa-peristiwa yang akan terjadi saat
Milenium. Yesaya 6566 berbicara mengenai Milenium. Akan
tetapi, dalam ayat 116 dari Yesaya 65, Tuhan mengakhiri
pesan-Nya kepada orang Israel di zaman Yesaya. Dia
mengatakan kepada mereka bahwa Dia senantiasa bersedia
menolong dan menebus mereka (lihat ayat 12, 12), tetapi
sebaliknya mereka memilih kejahatan (lihat ayat 34, 11).

Harapan Sion

Yesaya 66 merangkum pesan Tuhan melalui Yesaya: Jika Anda
setia, harinya akan tiba ketika Anda akan diberkati, bahkan
meskipun Anda menderita karena penindasan dan pencobaan
pada masa ini. Bersabarlah menunggu Tuhan dan Anda serta
seluruh dunia akan tahu hari ketika segala sesuatu menjadi
benaryang jahat dihukum dan yang benar diberkati.

Karena Tuhan mengasihi orang Israel, Dia berjanji tidak akan
menghancurkan mereka secara total (lihat ayat 810). Dia juga
berjanji bahwa Dia akan berusaha memberikan berkat-berkat
yang sama dengan berkat-berkat yang mereka tolak bagi
generasi-generasi mendatang orang Israel dan juga bagi orang
lain (lihat ayat 1315). Bahkan dalam menghukum Israel, kita
merasakan kasih Tuhan yang besar terhadap mereka dan
terhadap semua orang.

Kitab Yeremia
Dalam rangkaian serangan selama
bertahun-tahun, bangsa Babel
membawa banyak orang Yahudi
dari negeri perjanjian mereka ke
Babel. Nabi Daniel dan Yehezkiel
adalah di antara mereka yang
dibawa. Lehi dan keluarganya
diperingatkan oleh Tuhan untuk
melarikan diri dari Yerusalem
agar terhindar dari kehancuran
yang segera akan terjadi oleh
tangan tentara orang Babel.
Menarik untuk disimak, lempinglemping kuningan yang dibawa keluarga Lehi berisi nubuatnubuat Nabi Yeremia (lihat 1 Nefi 5:13). Yeremia terus
mengkhotbahkan pertobatan, tetapi pengkhotbahannya
tidak membawa banyak pengaruh kepada orang-orang. Raja

Misi Yeremia dimulai kira-kira tahun 626 SM. Dia adalah
salah satu di antara beberapa nabi yang pelayanannya
dilakukan pada waktu pemerintahan Raja Yosia (lihat 2
Raja-raja 2223).

Permulaan dan Akhir
Pada waktu pelayanan Yeremia, orang Babel menaklukkan
orang Asyur dan menjadi kekuatan besar dunia. Para
pemimpin dan rakyat Yehuda khawatir bahwa Babel juga
akan menaklukkan negara kecil mereka, sehingga untuk
melindungi diri mereka berusaha membentuk persepakatan
dengan Mesir. Yeremia memperingatkan bangsa tersebut
agar bertobat dan mencari pembebasan dari Tuhan, bukan
dari Mesir atau negara mana pun.

162

the Prophet Joseph Smith, diseleksi oleh Joseph Fielding Smith
[1976], 365).

terakhir di Yerusalem, Zedekia, tidak menyukai pesan
Yeremia dan memerintahkan agar dia ditahan dan
dipenjara. Ketika bangsa Babel datang untuk yang terakhir
kalinya dan menghancurkan Yerusalem serta membawa
Zedekia ke dalam penawanan, Yeremia melarikan diri untuk
menyelamatkan jiwanya dan tinggal di Mesir.
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Persiapan Mempelajari Yeremia

Penguasaan Ayat SuciYeremia 1:45

Yeremia telah ditahbiskan sebelumnya untuk menjadi
seorang Nabi. Penahbisan tersebut adalah asas penting
yang menolong kita memahami kehidupan prafana dan
bagaimana kehidupan prafana tersebut berhubungan
dengan kehidupan sekarang. Bacalah Yeremia 1:45; Alma
13:3; Abraham 3:2223 dan tulislah pengertian Anda
mengenai penahbisan sebelumnya.

Seperti Yesaya, Yeremia adalah seorang penulis yang sangat
ekspresif, dengan menggunakan banyak bentuk puisi dan
simbolisme dalam ajaran-ajarannya. Seperti Nabi Mormon
dalam Kitab Mormon, Yeremia memiliki misi untuk
menyampaikan pesan-pesan peringatan dan janji-janji
kehancuran kepada suatu umat yang justru tidak mau
bertobat dan akan segera dihancurkan. Yeremia sangat
tertindas karena khotbahnya.

B

Meskipun pesan Yeremia tampaknya sebagian besar
menyedihkan, dia juga berbicara mengenai pengharapan
dan kasih Allah bagi umat perjanjian-Nya. Setelah hukuman
yang dinubutkan Yeremia digenapi, Tuhan berjanji bahwa
Dia akan kembali berbelas kasih kepada anak-anak
perjanjian dan mengumpulkan mereka kembali kepada-Nya,
yang merupakan pola yang telah Tuhan ikuti sampai
sekarang.

Sebelum Kita Datang ke Bumi

1. Pemanggilan Yeremia sangat sulit, tetapi apa yang dia
pelajari mengenai pemanggilannya? (lihat Yeremia 1:5).
2. Pengaruh apa yang mungkin dimiliki Yeremia setelah
mengetahui bahwa dia telah dipilih sebelum dia
dilahirkan? Di bagian pinggir tulisan suci Anda, Anda
mungkin perlu menuliskan pernyataan Nabi Joseph
Smith yang terdapat dalam bagian Memahami Tulisan
Suci di atas.
3. Bagaimana agar berkat bapa bangsa dan ajaran-ajaran
para nabi dapat membantu Anda mengetahui apa yang
telah ditahbiskan sebelumnya agar Anda lakukan?

Yeremia 1

C

Seruan Yeremia

Janji-janji Tuhan

1. Apa tanggapan Yeremia terhadap pemanggilannya yang
berasal dari Tuhan? (lihat Yeremia 1:6).
2. Temukan dan uraikan apa yang Tuhan katakan kepada
Yeremia dalam Yeremia 1:711, 1719 yang menurut
Anda menolongnya mengatasi kekhawatirannya
mengenai pengkhotbahan injil. Bagaimana agar hal ini
dapat menolong misionari di zaman sekarang
mengatasi kekhawatiran yang sama?

Beberapa misi Gereja memiliki hanya sedikit anggota baru yang
dibaptiskan selama 150 tahun terakhir. Bagaimana reaksi Anda
apabila Anda dipanggil untuk melayani misi ke tempat dimana
hanya sedikit sekali orang yang mau mendengarkan pesan Anda
dan Anda akan mengalami banyak penganiayaan dan pencobaan
serta memiliki sedikit pengharapan untuk berhasil? Apa yang
dapat mengilhami Anda untuk memenuhi misi ini? Yeremia 1
mencatat apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia mengenai
misinya. Sewaktu Anda membaca, pertimbangkanlah bagaimana
perasaan Anda seandainya Anda berada dalam posisi Yeremia.
Luangkanlah juga waktu untuk memikirkan mengenai apa yang
telah Tuhan minta agar Anda lakukan dan persiapan yang perlu
Anda lakukan agar dapat berhasil.

Yeremia 23
Dosa-dosa Yehuda dan
Pesan Yeremia
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Yeremia 23 mencatat apa yang Tuhan katakan agar Yeremia
katakan kepada orang-orang setelah dia dipanggil untuk
berkhotbah kepada mereka. Banyak dari apa yang Tuhan
perintahkan agar Yeremia ucapkan berhubungan dengan caracara orang Israel berbuat dosa dalam pandangan Tuhan. Yeremia
2:13 menggambarkan dengan paling baik mengenai masalahmasalah mereka: mereka tidak saja menolak sumber air hidup
(Allah yang hidup), tetapi juga kolam mereka (wadah air), yaitu
lambang kehidupan rohani mereka, telah bocor dan tidak lagi
dapat menampung air. Dengan perkataan lain, kehidupan mereka

Yeremia 1
Berkubu (ayat 18)
Bertembok
Yeremia 1:5Sebelum Engkau Keluar dari Kandungan,
Aku Telah Menguduskan Engkau
Nabi Joseph Smith mengajarkan, Setiap orang yang
memiliki pemanggilan untuk melayani penduduk dunia
telah ditahbiskan sebelumnya atas tugas tersebut dalam
Sidang Raya di surga sebelum dunia dijadikan (Teachings of
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demikian penuh dengan dosa sehingga mereka tidak lagi dapat
menerima berkat-berkat Tuhan.

hanya menikah di bait suci, tidak menjamin kita memperoleh
tempat di kerajaan selestial bersama Bapa Surgawi dan keluargakeluarga kita. Kita harus mematuhi perintah-perintah dan
perjanjian-perjanjian yang merupakan bagian dari tata cara
penting itu, dan kita harus bertahan dengan setia sampai akhir.

Yeremia 3 berisi contoh lain ketika Tuhan menggunakan
pernikahan sebagai lambang hubungan-Nya dengan umat
perjanjian. Dia mengatakan Israel dan Yehuda adalah dua
bersaudara yang kedua-duanya secara simbolis telah terikat
pernikahan dengan Tuhan. Israel tidak setia kepada suami-Nya
(Tuhan), sehingga Dia menceraikannya (atau menolak)nya (lihat
ayat 8). Peringatan dalam Yeremia 3 adalah untuk saudara
perempuan Israel, Yehuda, yang tampaknya tidak belajar dari
kesalahan Israel.

Orang Yahudi di masa Yeremia percaya bahwa mengambil
bagian dalam tata cara-tata cara bait suci dan upacara-upacara
keagamaan lainnya berarti mereka sudah hidup benar, tanpa
memandang hal-hal lainnya yang mereka lakukan di dalam
kehidupan mereka. Sewaktu Anda membaca, carilah apa yang
dikatakan Yeremia merupakan definisi kehidupan benar yang
sesungguhnya.

Yeremia 3 juga berisi janji-janji bahwa Tuhan akan membawa
kembali Israel dan Yehuda jika mereka mau bertobat dan
merendahkan hati mereka di hadapan-Nya. Pengembalian ini kita
sebut pengumpulan Israel (lihat ayat 1425). Ketika Israel
kembalijika mereka mau merendahkan hati mereka dan setia
kepada perjanjian pernikahan merekaTuhan berjanji untuk
menyembuhkan mereka.
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Yeremia 7
Yeremia 7:34Bait Tuhan
Yeremia tidak mengatakan kepada orang-orang bahwa bait
suci tidak penting; orang-orang merasa bahwa karena
mereka menyembah di bait suci maka mereka dibenarkan
dalam pandangan Allah tanpa memandang apa pun yang
mereka lakukan. Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan
Setelah kita dibaptiskan, setelah kita dinikahkan di bait
suci, setelah kita membuat semua perjanjian ini, kita harus
mematuhinya. Setiap janji yang kita terima mengharuskan
kesetiaan di pihak kita (dalam Conference Report, Oktober
1950, 1617).

Yeremia 46
Kami Tidak Perlu Bertobat

Yeremia 7:1214Di manakah Silo
Silo adalah tempat kemah suci dan tabut perjanjian pada
masa Hakim-hakim. Ketika para imam dan orang-orang
menjadi jahat pada masa Imam Eli, Tuhan membiarkan
orang Filistin menghancurkan kemah suci dan mengambil
tabut tersebut. Kemudian, orang Israel dari Kerajaan Utara
membangun sebuah kuil untuk menyembah berhala di Silo
yang dihancurkan oleh orang Asyur. Melalui Nabi Yeremia
Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membiarkan bait suci di
Yerusalem dihancurkan jika orang-orang tidak bertobat.
Lihat bagian peta dalam Alkitab Anda untuk menemukan
Silo.

Salah satu tantangan yang dihadapi Yeremia dalam berkhotbah
kepada orang-orang Yehuda adalah bahwa mereka mengira sudah
hidup benar dan tidak perlu bertobat. Mereka mengambil bagian
dalam berbagai bentuk penyembahan berhala, tetapi mereka juga
mempersembahkan korban dan mempraktikkan bagian-bagian
luar lainnya dari agama sejati mereka. Karena mereka
mematuhi hanya sebagian agama sejati mereka, mereka
menganggap diri mereka hidup benar dan menyatakan bahwa
Tuhan tidak boleh membiarkan hal apa pun terjadi dengan orang
yang hidup benar.
Melalui Yeremia, Tuhan memberitahu Yehuda bahwa Dia tidak
senang dengan perbuatan mereka dan memaklumkan kehancuran
ke atas mereka karena mereka berpura-pura hidup benar. Anda
akan menemukan beberapa contoh tentang apa yang dikatakan
Yeremia mengenai praktik-praktik keagamaan orang Yahudi
yang munafik pada masa Yeremia 4:2, 14; 5:3, 12; 6:1415, 20.
Sebagian besar ayat-ayat dalam pasal 46 membicarakan
mengenai hukuman Allah yang akan datang kepada Yehuda
karena dosa-dosanya.
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Menghadiri Bait Suci Dengan Layak

1. Buatlah daftar apa yang dikatakan Yeremia dalam
Yeremia 7:122 yang harus dilakukan orang-orang agar
menghadiri bait suci dengan layak.
2. Apakah syarat-syarat untuk menghadiri bait suci
dengan layak di zaman sekarang? (Tanyakan kepada
salah seorang pemimpin Anda jika Anda tidak tahu).

Yeremia 7

3. Menurut Yeremia 7:815, apa yang dikatakan Tuhan
akan terjadi jika orang-orang terus menghadiri bait suci
dengan tidak layak? Penatua J. Ballard Washburn
mengatakan Kita tidak dapat pergi ke rumah kudus
[Tuhan] dengan tidak layak tanpa mengakibatkan
hukuman Allah ke atas kita .

Khotbah Bait Suci Yeremia

Jika seorang pria yang tidak jujur di dalam kehidupan
pribadinya, misalnya yang membawa dampak terhadap
istri dan anak-anak atau urusan bisnisnya, pergi ke bait

Jika Anda ingin bersama keluarga Anda secara kekal menikmati
kehidupan kekal, Anda harus menikah di bait suci. Akan tetapi,
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suci, maka dia menghimpun kutukan ke atas jiwanya dan
sangat perlu untuk bertobat (dalam Conference Report,
April 1995, 1213; atau Ensign, Mei 1995, 1112).

B

A

Apa yang Sebenarnya Tuhan Inginkan?

Apakah yang Berkenan bagi Tuhan

1. Menurut Yeremia 9:2324, banyak orang bermegah
kepada apa?

1. Orang-orang Yehuda mempersembahkan kurban di bait
suci, tetapi mereka tidak mematuhi Tuhan dalam
kehidupan sehari-hari mereka. Penatua J. Ballard
Washburn mengingatkan kita kita pergi ke bait suci
untuk membuat perjanjian, tetapi kita pulang ke rumah
untuk mematuhi perjanjian yang telah kita buat itu
(dalam Conference Report, April 1995, 13; atau Ensign,
Mei 1995, 12). Menurut Yeremia 7:2128, apakah dosadosa Yehuda?

2. Menurut Tuhan Dia bermegah atau menyukai apa?
Bagaimanakah agar kita dapat menjadikan hal ini
kemegahan dan kesukaan kita?

Yeremia 1115

2. Apa yang Tuhan inginkan agar orang Yahudi lakukan
selain beribadat di bait suci?

Hukuman Allah

3. Terapkan asas ini dalam pertemuan sakramen. Menurut
Anda, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita
selain kehadiran kita dalam pertemuan sakramen? (lihat
A&P 33:1214).
Meskipun kelihatannya Yeremia mengulang pesannya mengenai
hukuman Allah terhadap Yehuda, setiap pasal atau khotbah
berisi pandangan atau ajaran yang sedikit berbeda mengenai
hukuman-hukuman ini.

Yeremia 8

Yeremia 11 adalah mengenai pentingnya membuat perjanjian
kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan orang-orang Yehuda bahwa
Dia telah membuat perjanjian khusus kepada mereka sebagai
umat sejak saat Musa memimpin mereka keluar dari Mesir.
Karena mereka terus menerus melanggar perjanjian tersebut,
mereka akan dihukum. Yeremia 11 diakhiri dengan sebuah
rujukan kepada orang-orang di kampung halaman Yeremia yang
ingin membunuhnya karena pesannya. Tuhan mengatakan
bahwa hukuman akan ditimpakan secara khusus kepada orangorang tersebut.

Lebih Banyak Lagi Hukuman
bagi Yehuda

Yeremia 8 berbicara lebih banyak mengenai hukuman yang akan
menimpa Yehuda, khususnya para pemimpin mereka yang jahat.
Seperti halnya dengan pasal-pasal lainnya, pasal 8 mengajarkan
bahwa salah satu masalah terbesar Yahuda dan para
pemimpinnya adalah bahwa mereka percaya tidak memiliki dosa,
dan bahwa mereka akan dilindungi dari musuh-musuh mereka.

Yeremia 12 menceritakan bagaimana Tuhan menjelaskan kepada
Yeremia mengapa orang jahat kadang-kadang menjadi makmur.
Tuhan meyakinkan dia bahwa keadilan pada akhirnya akan
datang kepada orang jahat. Selain itu, Dia mengatakan bahwa
orang yang hidup benar pada akhirnya juga akan diberkati atas
perbuatan mereka.

Yeremia 910

Kisah mengenai Air Bah di zaman Nuh dapat mengajar kita
bahwa orang dapat menjadi sedemikian jahat sehingga dosa-dosa
mereka mengikat mereka (2 Nefi 26:22), yang dapat membuat
mereka tidak mampu berubah, Tuhan menghancurkan orang
tersebut karena ketidakmampuan untuk berubah. Kitab Mormon
membicarakan mengenai orang-orang yang menolak bertobat
sampai terlambat untuk selama-lamanya (Helaman 13:38).
Yeremia 13 menyampaikan pesan dasar yang sama bahwa karena
orang sedemikian membiasakan diri berbuat jahat sehingga
mereka tidak dapat mengubah cara-cara jahat mereka, sama
seperti macan tutul tidak dapat mengubah belangnya (lihat
Yeremia 13:23).

Yeremia Meratap dan Berdoa
bagi Yehuda

Sejumlah orang menyebut Yeremia sebagai Nabi yang
meratap karena pesan sedih yang dia sampaikan dan karena
dia melihat nubuat-nubuatnya mengenai kehancuran rakyat
Yehuda digenapi. Seperti hamba Allah lainnya, Yeremia
mengasihi umat dan berusaha mencegah kehancuran mereka,
tetapi dia tidak dapat tidak mengatakan kebenaran kepada
mereka mengenai apa yang akan terjadi jika mereka tidak
bertobat. Yeremia 9 adalah contoh dari ratapan Yeremia
menjelang kehancuran Yehuda karena mereka terus menyembah
dan mempercayai berhala-berhala. Yeremia 10 diakhiri dengan
sebuah doa kesedihan.

Yeremia 14 mencatat perasaan mendalam Yeremia terhadap
umatnya sewaktu dia memohon kepada Tuhan bagi mereka. Ayat
16 menceritakan apa yang Yeremia pelajari dari Tuhan
mengenai mengapa mereka mengalami musim kering (bencana
kekeringan) di negeri itu. Ayat 79 mencatat permohonan
Yeremia kepada Tuhan untuk menyingkirkan kekeringan, dan
ayat 1012 memberikan jawaban Tuhan. Yeremia berbicara
dalam ayat 13, dan Tuhan kembali berbicara dalam ayat 1418.
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Yeremia 15:114 menyampaikan pernyataan Tuhan mengenai
kehancuran yang akan menimpa Yehuda. Yeremia khawatir
bahwa dia termasuk dalam hukuman yang diuraikan Tuhan.
Dalam ayat 1518, dia mengatakan kepada Tuhan betapa dia
telah hidup setia kepada-Nya. Dalam ayat 1921 Tuhan
mengatakan kepada Yeremia bahwa Dia menerimanya, tetapi
mengatakan bahwa dia seharusnya tidak perlu membela umatNya.

○
○

berkabung terhadap orang
mati

○

Empat ayat terakhir dari pasal 14 mencatat kata-kata Yeremia,
yang kedengarannya seperti doa.
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Apa dan Mengapa?

Seorang asing datang ke negeri Israel, ke tanah yang
telah dikosongkan oleh orang Yahudi ketika mereka
dibawa ke Babel. Ketika dia menanyakan kepada Anda
apa yang telah terjadi dan mengapa, apa yang akan Anda
katakan kepadanya? Simaklah Yeremia 16:1013 untuk
memperoleh bantuan.

Yeremia 16

B

Penguasaan Ayat SuciYeremia 16:16

1. Bacalah Yeremia 16:1416 dan ceritakan apa yang
Tuhan janjikan akan Dia lakukan bagi Israel di zaman
akhir.

Harapan di Zaman Akhir

2. Menurut ayat-ayat yang sama ini, akan seberapa
mengesankankah tindakan Tuhan kepada mereka?
3. Menurut Anda, siapakah penangkap ikan dan
pemburu yang dimaksudkan dalam ayat 16?

Selama beratus-ratus tahun,
sebelum masa Yeremia,
Tuhan, melalui para nabiNya, memohon kepada orang
Israel agar percaya dan
mematuhi-Nya, dengan
menjanjikan berkat kedamaian
dan kemakmuran. Akan tetapi,
mereka memilih jalan yang
lebih mudah dan lebih
duniawi dengan menyembah
berhala dan agama-agama
palsu lainnya. Tuhan terus
memberikan bukti kuasanya kepada orang Israel, misalnya ketika
Elia bertemu dengan para imam Baal di Gunung Karmel (lihat
1 Raja-raja 18). Tetapi orang-orang masih belum mau mengikuti
Tuhan sepenuhnya; jalan-jalan-Nya tampaknya terlalu sulit bagi
mereka. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa jalan-Nya
adalah satu-satunya jalan kedamaian dan keselamatan. Oleh
karena itu, satu-satunya cara Tuhan memperlihatkan kepada
orang-orang bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang
Mahakuasa, yang hidup dan benar adalah dengan membiarkan
mereka mempercayai allah-allah palsu yang tidak dapat
menyelamatkan siapa pun karena mereka tidak memiliki nyawa
atau kekuatan. Tuhan berjanji untuk menggunakan metode ini
dalam Yeremia 16.

4. Menurut Anda, mengapa Tuhan menggunakan istilah
penangkap ikan dan pemburu untuk
menggambarkan apa yang akan Dia lakukan?

Yeremia 17
Dosa-dosa Yehuda

Yeremia 17 mencatat bahwa Tuhan dan Yeremia berbicara
mengenai apa yang menyebabkan Yehuda kehilangan bantuan
Allah. Orang-orang tampaknya telah terpaku pada dosa secara
permanen (lihat ayat 14), tidak mau mempercayai Tuhan (ayat
58), dan tidak mau menguduskan hari Sabat (ayat 1927).
Yeremia berdoa bagi mereka (ayat 1218).

Memahami Tulisan Suci

Akan tetapi, pesan dalam Yeremia 16 tidak semua negatif.
Tuhan berjanji untuk kembali menerima Israel di zaman akhir
dan membantu mereka mengetahui bahwa Dia adalah Allah
mereka. Pengumpulan Israel adalah sesuatu dimana kita dapat
mengambil bagian di zaman sekarang.

Yeremia 17:58, 1927

Mempelajari Tulisan Suci
A

Memahami Tulisan Suci

Menggambar Lukisan

Gambarlah satu lukisan atau lebih yang melambangkan
apa yang dikatakan Yeremia dalam Yeremia 17:58
mengenai mereka yang mengandalkan Tuhan dan mereka
yang tidak mengandalkan Tuhan.

Yeremia 16
Menoreh-noreh diri dan
yang akan menggundulkan
kepala mereka (ayat 6)
Cara yang kadang-kadang
dilakukan orang untuk
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ketidakpatuhannya. Kadang-kadang mereka yang mengikuti
Tuhan dengan segenap hati mereka menghadapi cobaan-cobaan
ini. Kita belajar mengenai kebesaran sifat Yeremia ketika kita
membaca bahwa dia tidak berhenti berkhotbah karena dia
mengatakan bahwa firman Tuhan adalah seperti api yang
menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku (Yeremia
20:9). Yeremia bertekad untuk terus mengandalkan Tuhan dan
mengkhotbahkan firman tanpa mempedulikan akibat-akibatnya.
Keberaniannya adalah teladan bagi kita semua.

Menulis Sebuah Kalimat

Gunakanlah kata-kata berikut untuk menulis sebuah
kalimat yang merangkum apa yang diajarkan Tuhan
dalam Yeremia 17:1927 mengenai mematuhi hari Sabat:
barang-barang, pekerjaan, sungguh-sungguh, kuduskanlah.

Yeremia 1819

Mempelajari Tulisan Suci

Barang-barang Tembikar
dan Yehuda

A

Yeremia merasa tidak nyaman terhadap cobaan-cobaan
yang dia hadapi. Dia menderita karena melakukan hal-hal
yang dia tahu benar. Tulislah apa yang akan Anda
katakan kepadanya sekarang untuk menghibur dan
memberikan dorongan semangat kepadanya.

Yeremia sering menggunakan benda-benda untuk mengajarkan
pesannya. Dia menggunakannya dalam dua pasal ini. Dalam
pasal 18, Yeremia diberitahu untuk pergi ke rumah tukang
periuk. Ketika seorang tukang periuk membuat barang tidak
seperti yang dia inginkan, dia melemparkan kembali bongkahan
tanah liat itu ke atas roda dan mencoba membuatnya lagi.
Tuhan mengatakan bahwa semua orang adalah seperti tanah liat
yang sedang dibentuk oleh seorang tukang periuk dan bahwa
Dia sedang membentuk kembali orang-orang Yehuda.

Yeremia 2122
Nubuat-nubuat bagi Dua Raja

Yeremia 19 menceritakan mengenai sebuah barang tembikar
yang selesai dibuat. Setelah Yeremia menjelaskan dosa-dosa
Yehuda dan apa yang akan terjadi karena dosa-dosa tersebut, dia
memecahkan barang tembikar tersebut. Dia mengajarkan kepada
orang-orang bahwa Tuhan akan memecahkan mereka dan
bahwa sama seperti barang tembikar yang telah pecah tersebut,
yang tidak mungkin untuk dipulihkan seperti semula, generasi
orang-orang Yehuda khusus ini tidak akan dipulihkan sebagai
umat kepada negeri mereka atau pada hubungan mereka dengan
Tuhan.

Yeremia 2122 mencatat nubuat-nubuat Yeremia yang dia
berikan kepada raja-raja Yehuda; nubuat-nubuat itu tidak ditulis
dalam urutan sejarah. Pasal 21 adalah untuk Zedekia, Raja
terakhir Yehuda sebelum Babel menghancurkan Yerusalem dan
bait suci dan membawa orang-orang sebagai tawanan. Pasal 22
adalah untuk Salum dan Elyakim, yaitu anak-anak Raja Yosia,
Raja pada masa Yeremia memulai pelayanannya. Sepanjang
yang kita ketahui, Salum tidak pernah menjadi raja, tetapi dia
dapat menjadi raja seandainya orang Babel tidak membawanya ke
dalam penawanan.

Yeremia 20
Kesulitan-kesulitan

Apa yang Akan Anda Katakan?

Yeremia

Pesan kepada Zedekia dalam pasal 21 adalah bahwa kehancuran
oleh Babel tidak dapat dielakkan lagi. Tidak ada pilihan jika
dalam nubuat tersebut. Satu-satunya pilihan yang diberikan
Yeremia kepada orang Yahudi adalah tetap berada di Yerusalem
dan mati di tangan orang Babel atau meninggalkan kota dan
dibawa ke dalam penawanan.

Sebagian besar dari Kitab Yeremia berisi nubuat-nubuatnya.
Akan tetapi, Yeremia 20, menceritakan kepada kita sedikit
mengenai kehidupan Yeremia. Kita belajar bahwa karena
nubuat-nubuatnya, Yeremia dipasung, pasung adalah suatu
rangka kayu yang diberi lubang-lubang untuk mengunci kepala,
lengan, kaki seseorang yang dituduh atau dihukum karena
kejahatan.

Yeremia 22 dicatat beberapa tahun sebelumnya dan berisi pesan
bahwa pembebasan masih memungkinkan bagi beberapa orang
Yahudi jika mereka mau bertobat. Mungkin urutan dari kedua
pasal tersebut mengajar kita bahwa hukuman-hukuman yang
sangat berat dari Tuhan datang setelah diberikan waktu
bertahun-tahun dan banyak kesempatan untuk bertobat.
Sebelumnya, Tuhan menawarkan kemungkinan pembebasan,
tetapi ketika orang-orang menolak untuk bertobat, hukumanhukuman tersebut menjadi pasti.

Yeremia menubuatkan mengenai
orang yang memasungnya, tetapi
dia juga mengatakan hal-hal yang
sepertinya memperlihatkan bahwa
dia putus asa dengan situasi yang
dihadapinya. Dia melakukan apa
yang diminta Tuhan untuk
dilakukan dan dikatakannya, tetapi
dia menderita karena
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Yeremia 23

Penyembuhan bagi Nabi-nabi Palsu

Apakah yang Tuhan katakan dalam Yeremia 23:38 yang
akan Dia lakukan bagi mereka yang telah disesatkan oleh
para pemimpin di Yehuda (Perhatikan bahwa sebagian
besar nubuat ini akan digenapi di zaman akhir).

Nabi-nabi Palsu

Yeremia 24
Jika kita memikirkan mengenai nabi, kita biasanya memikirkan
mengenai Presiden Gereja atau orang-orang mulia dalam tulisan
suci yang mengajarkan firman Tuhan. Semua nabi adalah
pemimpin. Akan tetapi, ada juga nabi atau guru palsu, yang
tidak mengajarkan kebenaran. Yeremia 23 menceritakan bahwa
Tuhan berbicara mengenai nabi-nabi palsu di antara orangorang. Dia mengungkapkan ajaran-ajaran palsu mereka dan
berbicara mengenai bagaimana nabi-nabi palsu ini menuntun
orang-orang kepada dosa dan kepercayaan palsu. Kita juga
belajar dari pasal ini mengenai beberapa perbedaan antara nabinabi sejati dan palsu.

Buah yang Baik dan
yang Buruk

Yeremia 24 menceritakan bagaimana Tuhan, melalui Yeremia,
mengajar melalui tamsilan sekeranjang buah ara yang baik dan
sekeranjang buah ara yang jelek bahwa sejumlah orang Yahudi
akan dibawa ke dalam penawanan ke Babel untuk kebaikan
mereka dan kemudian dapat kembali ke kampung halaman
mereka di masa datang. Yang lainnya akan dipermalukan dan
dimusnahkan karena kejahatan mereka.

Presiden Ezra Taft Benson mengatakan, Nabi mengatakan
kepada kita apa yang perlu kita ketahui, bukan yang selalu ingin
kita tahu (Fourteen Fundamentals in Following the Prophet,
dalam Brigham Young University 198081 Devotional and
Fireside Speeches [1981], 28). Carilah bagaimana pernyataan
ini dapat berlaku bagi ajaran-ajaran Yeremia dalam pasal ini.

Yeremia 2526

Yeremia 22:58 sangat penting karena Yeremia menubuatkan
mengenai Juruselamat.

Menolak Para Nabi Menuntun
pada Penawanan

Memahami Tulisan Suci

○

Yeremia 2526 sama urutan dan temanya dengan Yeremia
2122. Dalam pasal 25, Yeremia menubuatkan dengan pasti
bahwa Babel akan menaklukkan Yehuda karena mereka menolak
perkataan Yeremia dan nabi-nabi lainnya (seperti Lehi). Selain
itu, Yeremia menubuatkan bahwa Yehuda akan melayani Babel
selama tujuh puluh tahun, dalam waktu mana kerajaan lainnya
akan menaklukkan Babel. Sisa pasal ini adalah mengenai
kehancuran bangsa-bangsa yang jahat. Pasal ini mengajarkan
bahwa Allah menghukum orang-orang yang tidak hidup benar,
tanpa memandang kebangsaan mereka.

Aib (ayat 40)Noda

○

○

Ipuh (ayat 15)Kegetiran,
kepahitan

○

Yeremia 23

Mempelajari Tulisan Suci
A

Bagaimana Anda Dapat Mengetahui
Bahwa Seorang Nabi Itu Palsu?

1. Bacalah Yeremia 23:12, 911, 1314, 1627, 2932 dan
buatlah daftar hal-hal apa menurut yang dikatakan
Tuhan dilakukan oleh nabi-nabi palsu.

Yeremia 26 mencatat peristiwa-peristiwa sebelumnya dan
membantu menjelaskan beberapa sejarah dari pasal 25. Yeremia
26 menceritakan bagaimana Yeremia menubuatkan bahwa
orang-orang harus bertobat atau dibawa ke dalam penawanan
jika tidak bertobat. Karena pesannya ini, yang masih
menyisakan harapan bagi pembebasan melalui pertobatan, para
pemimpin Yehuda ingin membunuh Yeremia. Kita juga
membaca mengenai seorang Nabi bernama Uria yang dibunuh
karena menyampaikan nubuat serupa. Fakta ini menolong
menjelaskan mengapa hukuman sangat pasti dalam pasal 25.

2. Pilihlah satu hal yang telah Anda tulis dan jelaskan
mengapa tindakan atau ajaran tersebut akan
menjadikan seseorang menjadi nabi palsu.
3. Menurut Anda mengapa orang-orang mengikuti nabi
palsu?
4. Mengapa penting mengetahui dan mengikuti nabi yang
sejati? Bagaimana Anda dapat membedakan jika
seorang nabi itu palsu? (lihat Ulangan 18:2022; A&P
42:1112; 46:7).
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berada di sana selama tujuh puluh tahun. Dia berjanji kepada
mereka bahwa jika mereka mencari Tuhan dengan segenap hati
mereka (lihat ayat 13; Ulangan 4:2631), maka Tuhan akan
membawa mereka kembali ke Yerusalem.

Yeremia 2728

Yeremia mengutuk mereka yang masih berada di Yerusalem dan
mengandalkan kepada ajaran-ajaran nabi palsu yang
menjanjikan pembebasan segera dari orang Babel. Dia juga
mengutuk seorang nabi palsu yang mengirimkan pesan-pesan
palsu kepada orang Yahudi di Babel.

Kuk Babel

Yeremia 2728 adalah satu cerita. Sebagaimana diarahkan oleh
Tuhan, Yeremia membuat sebuah kuk untuk dipasang di
lehernya. Kuk adalah sesuatu yang dipasang di leher untuk
tujuan membawa beban. Kuk tersebut melambangkan
penawanan atau perbudakan. Yeremia mengajarkan kepada
orang-orang bahwa Yehuda dan bangsa-bangsa di sekitarnya
akan berada dalam kuk Babel. Dia memperingatkan bahwa
nabi-nabi palsu dapat mengajarkan hal yang sebaliknya, tetapi
penawanan pasti akan terjadi. Yeremia mengatakan kepada Raja
Zedekia bahwa jika dia dan rakyatnya mau dengan rendah hati
tunduk kepada kuk Babel, mereka tidak akan dihancurkan.
Sebagai tanda bahwa perkataannya akan digenapi, dia
menubuatkan bahwa Nebukadnezar, Raja Babel, akan membawa
sisa barang-barang berharga dan benda-benda kudus dari bait
suci. Nubuat tersebut digenapi.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Bacalah Yeremia 29:1114 dan tulislah mengenai
bagaimana pesan kepada orang-orang Yahudi yang
tertawan di Babel ini karena ketidaksetiaan mereka dapat
digunakan sebagai pesan pengharapan kepada seseorang
di zaman sekarang yang berada dalam penawanan dosa.

Yeremia 30

Yeremia 28 menceritakan mengenai seorang pria bernama
Hananya, yang juga mengaku dirinya seorang nabi. Dia
menubuatkan bahwa Allah akan mematahkan kuk Babel dalam
waktu dua tahun. Yeremia mengatakan bahwa waktu akan
membuktikan apakah dia benar atau salah. Akan tetapi, Tuhan,
mengilhami Yeremia untuk mengatakan kepada Hananya bahwa
nubuat-nubuat Hananya tidak benar dan bahwa dia segera akan
mati. Hananya mati seperti yang diucapkan Yeremia.

Tuhan Menjanjikan
Pertolongan
Sewaktu orang Babel menaklukkan kerajaan Yehuda dan
membawa mereka ke dalam penawanan, orang-orang Yehuda
bertanya-tanya apakah Allah telah meninggalkan mereka dan
perjanjian yang Dia buat kepada Abraham untuk memberikan
tanah Kanaan dan menjadi berkat bagi dunia lainnya melalui
kebenaran dan berkat-berkat yang Dia berikan kepada mereka.
Mereka juga mempertanyakan apakah Dia telah menghapus
perjanjian yang telah Dia buat untuk menegakkan keturunan
Daud sebagai raja-raja di Israel (lihat 2 Samuel 7:13). Yeremia
3033 berisi jaminan Tuhan kepada orang Israel yang telah
tercerai-berai dan dalam penawanan bahwa Dia belum
meninggalkan mereka atau perjanjian-perjanjian mereka.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Bagaimana Saya Dapat Menolong?

Bagaimana Anda Dapat Membedakan?

Yeremia 2728 memberikan sebuah contoh mengenai nabi
sejati dan nabi palsu. Bacalah Ulangan 18:2022; Ajaran
dan Perjanjian 42:1112; 46:7; Pasal-pasal Kepercayaan 5.
Kemudian ceritakan bagaimana kita dapat mengetahui
apakah seseorang itu benar-benar diutus oleh Allah
untuk berkhotbah.

Yeremia diberitahu untuk menulis bukan membicarakan nubuat,
dalam Yeremia 3033. Karena Yeremia berada dalam penjara
pada waktu itu, perkataan tertulis masih akan memungkinkan
perkataan seorang nabi sampai kepada orang-orang. Juga,
meskipun orang-orang tidak mendengarkan Yeremia pada waktu
wahyu ini diberikan, jika wahyu itu ditulis orang-orang yang
berada dalam penawanan mungkin dapat diajar dan membacanya
di kemudian hari. Juga perhatikan bahwa nubuat tersebut
diperuntukkan bagi Yehuda dan Israel. Israel dibawa ke dalam
penawanan oleh orang Asyur lebih dari 120 tahun sebelum
Tuhan memberi Yeremia pesan dalam pasal ini.

Yeremia 29
Surat Yeremia kepada Orangorang yang Tertawan

Sewaktu Anda membaca Yeremia 30, carilah apa yang Tuhan
katakan mengenai penawanan Yehuda dan apa yang akan Dia
lakukan bagi mereka jika mereka mau mengandalkan Dia. Pesan
ini dapat juga berlaku bagi seseorang yang terbelenggu dalam
dosa, yang merasa kehilangan Allah. Mungkin dia merasa bahwa
Tuhan telah meninggalkan dia. Sewaktu Anda membaca, carilah
juga pesan pribadi yang dapat diperoleh dari pasal ini.

Yeremia 29 berisi sepucuk surat dari Yeremia kepada orangorang Yehuda yang dibawa ke dalam penawanan dan tinggal di
Babel. Dia menyuruh mereka untuk membangun rumah-rumah,
menanami kebun, dan siap tinggal di sana dan menikmati Babel
sebaik mungkin. Dia kembali mengatakan bahwa mereka akan
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Yeremia 30

Yeremia 30:9Raja Daud Mana yang Akan Dilayani
Orang-orang?
Daud yang dimaksud di sini adalah Mesias dan Raja yang
dijanjikan Allah akan berasal dari keturunan Daud. Janji
tersebut digenapi pada waktu kedatangan Yesus Kristus dan
akan digenapi lagi pada waktu Kedatangan Kedua.

Mempelajari Tulisan Suci
Membuat Daftar Akibat-akibat

Membuat Perbandingan

Bacalah Yeremia 30: 811, 1617. Bagaimana apa yang
Tuhan janjikan akan Dia lakukan bagi Yehuda dalam
penawanan sama dengan apa yang dapat Dia lakukan
untuk membantu seseorang yang berada dalam belenggu
dosa?

Perjanjian yang diuraikan dalam tulisan suci tersebut,
diperbarui melalui pembaruan dan peneguhan di zaman
akhir ini, adalah hubungan perjanjian kita dengan Yesus
Kristus. Perjanjian tersebut memadukan kegenapan injil ....

Yeremia 31

... Perjanjian baru yang terdapat dalam Kitab Mormon dan
perintah-perintah sebelumnya tersebut adalah janji utama
injil, yang didasarkan pada Kurban Tebusan dan
kebangkitan Yesus Kristus, yang memberi kita kepastian
akan kebakaan dan kesempatan memperoleh kehidupan
kekal jika kita mau bertobat dari dosa-dosa kita dan
membuat serta mematuhi perjanjian injil dengan
Juruselamat kita. Melalui cara ini dan melalui kasih karuniaNya, kita dapat mewujudkan janji besar bahwa melalui
penebusan Kristus, seluruh umat manusia dapat
diselamatkan dengan jalan mematuhi hukum-hukum serta
tata cara-tata cara injil tersebut (Pasal-pasal Kepercayaan
3) (Dallin H. Oaks, Another Testament of Yesus Kristus
[ceramah api unggun CES, 6 Juni 1993], 45).

Israel

Yeremia 31 melanjutkan pesan yang dimulai dalam pasal 30.
Pasal 31 berisi janji-janji besar mengenai pengumpulan Israel,
baik pengumpulan ke Yerusalem dari penawanan di zaman
dahulu maupun pengumpulan kepada Yesus Kristus dan GerejaNya di zaman akhir dari seluruh dunia dimana Israel telah
tercerai-berai.

Mempelajari Tulisan Suci

Memahami Tulisan Suci

A

Yeremia 31

Menggambarkan Suatu Gagasan

○

○

Gambarlah sebuah gambar atau buatlah sebuah bagan
yang melambangkan gagasan yang Anda baca dalam

○

Rebana (ayat 4)Peralatan
musik

○

Yeremia 31:3134 Perjanjian Baru
Penatua Dallin H. Oaks menjelaskan hal berikut mengenai
perjanjian baru, Perjanjian baru,
adalah perjanjian
yang terdapat dalam Kitab Mormon dan dalam perintahperintah sebelumnya [lihat A&P 84:57] . Perintahperintah sebelumnya ini adalah wahyu-wahyu Tuhan
sebelumnya, seperti yang terdapat dalam Alkitab (Perjanjian
Lama dan Perjanjian Baru) dan dalam wahyu-wahyu
modern yang sudah diberikan kepada para Orang Suci .

2. Bagaimanakah akibat-akibat penyembahan berhala
sama seperti akibat-akibat dosa di zaman sekarang?

Pengumpulan

○

Yeremia 31:9Efraim Adalah Anak Sulung-Ku
Efraim bukan anak sulung Israel yang sesungguhnya karena
dia adalah cucu Yakub, putra Yusuf yang menerima hak
kesulungan dari Yakub, atau Israel (lihat Kejadian 4849).
Rujukan dalam Yeremia 31:9 terhadap Efraim sebagai putra
sulung mengacu pada posisi mewarisi hak kesulungan ini.

1. Bacalah Yeremia 30:57, 1215 uraikan apa yang terjadi
dengan orang Israel karena mereka meninggalkan Allah
mereka dan menyembah berhala.

B

○

Yeremia 31Pengumpulan Israel
Seluruh pasal Yeremia 31 adalah mengenai pengumpulan
umat Israel. Israel dikumpulkan melalui dua cara: secara
jasmani dan rohani. Untuk setiap anggota perorangan umat
Israel pengumpulan kedua cara tersebut dapat berlaku pada
waktu yang sama, atau dapat terjadi secara terpisah. Karena
kedua cara pengumpulan ini telah terjadi pada waktu yang
berbeda di sepanjang sejarah dan masih akan terjadi di masa
yang akan datang, tulisan suci mengenai pengumpulan
umat Israel dapat membingungkan. Yeremia 31:130 berlaku
bagi pengumpulan jasmani keluarga Israel dari negerinegeri dimana mereka tercerai-berai dan tertawan ke negeri
perjanjian mereka. Tetapi ayat-ayat ini dapat juga berlaku
bagi mereka yang secara rohani dikumpulkan kepada Tuhan
dan Gereja-Nya. Yeremia 31:3134 tampaknya memiliki
penerapan khusus bagi pengumpulan Israel secara rohani
(lihat A&P 45:56).

Yeremia 30:1213Bagaimana Tuhan Dapat Menolong
Mereka Jika Luka Mereka Tidak Tersembuhkan?
Terjemahan Joseph Smith terhadap Alkitab menolong kita
memahami bahwa ayat 12 seharusnya berbunyi lukamu
dapat disembuhkan, meskipun sangat payah. Dan dalam ayat
13 dari Terjemahan Joseph Smith, Tuhan kembali
menyatakan bahwa luka-luka Yehuda dapat disembuhkan,
tetapi orang-orang mengira bahwa luka-luka tersebut tidak
tersembuhkan.

A

○

Rahel (ayat 15)Rahel (istri
Yakub [Israel] dan ibu dari
Yusuf dan Benyamin)

Memahami Tulisan Suci
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bahwa di suatu hari kelak Israel tidak akan terputus
(kekurangan) orang untuk duduk di atas takhta Daud,
juga orang-orang tidak akan terputus untuk
melaksanakan pengurbanan. Bagaimana Yesus Kristus
memenuhi peranan-Nya sebagai raja, imam, dan kurban
bagi umat-Nya secara kekal (lihat Lukas 1:3233; Yohanes
18:3637; Ibrani 2:17; 7:11, 2227; 8:16; 9:1115; 10:1017;
3 Nefi 9:1920).

Yeremia 31:130. Tulislah penjelasan singkat untuk
gambar atau bagan Anda tersebut.

B

Menguraikan Perbedaannya

1. Menurut Yeremia 31:3134, kapankah Tuhan membuat
perjanjian lama dengan umat Israel?
2. Uraikan bagaimana dan mengapa perjanjian baru
berbeda dengan perjanjian lama.

Yeremia 34

Yeremia 32

Kutukan bagi Zedekia dan
Orang-orang Yahudi

Yeremia Membeli Tanah

Yeremia 34 berisi nubuat-nubuat yang disampaikan Yeremia
mengenai apa yang akan terjadi dengan Raja Zedekia dan juga
mengenai apa yang akan terjadi dengan orang-orang Yehuda.
Dalam Yeremia 34 Tuhan khususnya mengutuk orang Yehuda
karena memiliki budak dan hamba-hamba orang Yahudi dan
karena melanggar perintah-perintah yang diberikan dalam
Hukum Musa untuk membebaskan semua hamba dan budak
setiap tahun ketujuh.

Yeremia 32 mencatat bahwa agar dapat mengajar dengan lebih
mengesankan tentang pengumpulan kembali orang Israel ke
negeri perjanjian mereka, yaitu setelah kehancuran orang Babel,
Tuhan memerintahkan Yeremia yang dipenjara untuk membeli
tanah. Dia kemudian menyuruh Yeremia untuk menyimpan hak
atas tanah tersebut di tempat yang aman sebagai bukti dari
nubuat ini. Kekuasaan orang Babel tampaknya tidak
memungkinkan hal ini dapat terwujud, tetapi bagi Allah tidak
ada yang mustahil (lihat ayat 27). Penting untuk diingat bahwa
bagi manusia fana banyak hal tampaknya tidak mungkin
terwujud, tetapi bagi Allah yang Mahakuasa ungkapan itu tidak
berlaku Adakah sesuatu apa pun yang mustahil untuk-Ku 
(Yeremia 32:27).

Yeremia 35
Orang-orang

Rekhab

Yeremia 33
Damai di Yerusalem

Yeremia 35 mencatat peristiwa-peristiwa yang sebenarnya
terjadi beberapa tahun sebelum hal-hal yang terjadi dalam pasalpasal sebelumnya. Kita tahu akan hal ini karena Yoyakim
(disebutkan dalam ayat 1) adalah Raja sebelum Zedekia
(disebutkan dalam pasal 3334). Jenis kilas balik ini terjadi
beberapa kali dalam Kitab Yeremia.

Yeremia 33 berisi beberapa janji khusus mengenai Yerusalem
yang belum digenapi sepenuhnya. Pasal 33 berbicara mengenai
hari kedamaian yang besar di Yerusalem ketika semua orang
yang tinggal di sana akan menyembah Tuhan. Nubuat ini
belum digenapi, tetapi Yeremia mengatakan harinya akan
datang ketika Tunas (Yesus Kristus) memerintah sebagai Raja
pada takhta Daud (lihat ayat 1516). Dengan perkataan lain,
Yerusalem tidak akan pernah mengalami kedamaian dan
keamanan yang sepenuhnya sebelum semua penduduknya
menerima Yesus Kristus sebagai Raja mereka.

Yeremia 35 berbicara mengenai sekelompok orang yang disebut
orang Rekhab. Mereka tinggal di luar kota, di tenda-tenda dan
tidak pernah bermukim di satu tempat. Orang-orang Rekhab
mengikuti beberapa tradisi tertentu yang diberikan oleh
pemimpin kelompok mereka. Tradisi-tradisi ini bukan bagian dari
agama mereka, tetapi mereka mengikuti peraturan-peraturan dan
tradisi-tradisi tersebut dengan sangat setia. Tuhan
menggunakan orang-orang ini sebagai obyek pelajaran.
Pelajarannya adalah demikian: Orang Rekhab dengan setia
mengikuti tradisi-tradisi manusia, tetapi orang-orang Yehuda
tidak dapat mematuhi perintah-perintah dari Allah yang hidup
perintah-perintah yang kepadanya ditautkan berkat-berkat sejati
dan kekal. Tuhan berjanji memberkati orang-orang Rekhab atas
ketulusan dan kesetiaan mereka.

Mempelajari Tulisan Suci
A

Apa Yang Anda Pelajari Mengenai Yesus
Kristus?

Bacalah Yeremia 33:1518. Ayat-ayat ini mengatakan
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Dia memperingatkan Raja bahwa seandainya saja Raja patuh,
semua akan baik-baik saja. Tetapi Raja tidak mengindahkan
nasihat tersebut.

Yeremia 36

Yeremia 39 menceritakan mengenai kehancuran Yerusalem,
ditangkapnya Raja Zedekia, dibunuhnya anak-anak Zedekia di
depan mata Zedekia, dan penyiksaan yang dialami Zedekia
ketika para penyerang orang Babel membutakan kedua matanya.
Dari Kitab Mormon kita belajar bahwa salah seorang putra
Zedekia diselamatkan. Kelompok yang menyelamatkannya pergi
ke Bumi Belahan Barat dan disebut sebagai bangsa Zarahemla
dalam Kitab Mormon (lihat Omni 1:1419; Helaman 8:21).
Orang-orang Babel memperlakukan Yeremia dengan baik. Pada
akhir pasal 39, Tuhan berjanji untuk memberkati Ebed-Melekh
atas kebaikan hatinya terhadap Yeremia.

Barukh, Sang Ahli Kitab

Yeremia 36 mencatat bahwa Tuhan menyuruh Yeremia
menuliskan semua nubuat yang dia buat terhadap Israel,
Yehuda, dan bangsa-bangsa lainnya. Karena Yeremia sedang
ditahan, seorang ahli kitab bernama Barukh menulis semua
nubuat Yeremia dan kemudian membacakannya di tanggatangga bait suci. Sejumlah pemuka raja mendengar mengenai
nubuat-nubuat tersebut, mengambil tulisan-tulisan tersebut,
dan membacakannya kepada raja. Raja memerintahkan agar
tulisan-tulisan tersebut dibakar dan menyuruh agar Yeremia dan
Barukh dibunuh, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka.
Yeremia membuat satu nubuat lagi dan mengirimkannya kepada
raja. Nubuat tersebut adalah bahwa tidak seorang pun dari
keturunan Yoyakim akan menjadi rajasuatu nubuat yang
memang digenapi.

Yeremia 40 mencatat bahwa orang Babel membebaskan Yeremia.
Mereka menyarankan agar dia tinggal bersama Gedalya, yang
telah mereka tugaskan untuk memerintah negeri, dan Yeremia
menuruti saran tersebut. Orang Yahudi dari negara-negara
sekitar mulai berkumpul ke Mizpa, dimana Gedalya tinggal.
Seorang pria yang bernama Yohanan mengetahui bahwa
beberapa orang Yahudi berencana untuk membunuh Gedalya,
tetapi Gedalya tidak mengizinkan Yohanan melakukan apa pun
untuk menghalangi rencana tersebut.
Yeremia 41 menceritakan bagaimana seorang yang bernama
Ismael membunuh Gedalya. Ismael dan orang-orangnya juga
membunuh semua orang yang tinggal bersama Gedalya, baik
orang Yahudi maupun orang Babel. Yohanan menghimpun
pasukan tentara dan menyerang orang-orang Ismael, membunuh
banyak orang, membawa yang lainnya sebagai tawanan, dan
membebaskan para tawanan yang dijadikan tawanan sewaktu
terjadi penyerangan terhadap Gedalya. Khawatir akan reaksi
orang Babel terhadap orang Yahudi atas apa yang terjadi, semua
orang Yahudi pindah dari Mizpa ke suatu wilayah dekat dengan
Betlehem yang disebut Kimham. Dari sana mereka bermaksud
pergi ke Mesir untuk menyelamatkan diri.

Yeremia 3744
Babel Menaklukkan Yehuda

Yeremia 42 menyebutkan Yeremia di antara kelompok yang
pindah ke Kimham. Yohanan pergi kepada Yeremia dan meminta
apakah dia mau menanyakan kepada Tuhan mengenai rencana
mereka pergi ke Mesir. Mereka berjanji bahwa apa pun yang
diucapkan Tuhan, mereka akan pergi. Yeremia mengatakan agar
mereka tidak seharusnya pergi ke Mesir. Dia mengatakan bahwa
jika mereka tinggal di negeri Yehuda, Tuhan akan melindungi
mereka, tetapi jika mereka pergi ke Mesir, mereka akan mati oleh
pedang, bencana kelaparan, atau oleh bentuk bencana lainnya.

Yeremia 3744 sebagian besar menceritakan sejarah. Bagian ini
menceritakan secara singkat kisah mengenai Yeremia pada waktu
Yehuda dihancurkan oleh Babel dan banyak orang dibawa ke
dalam penawanan.
Yeremia 37 menceritakan bahwa tentara Mesir bergerak ke
Yehuda pada waktu orang Babel (kadang-kadang disebut orang
Kasdim dalam pasal ini) menaklukkan negeri Yehuda. Ketika
orang Babel mendengar bahwa Mesir datang, mereka
meninggalkan Yehuda untuk sementara. Penarikan ini memberi
Yehuda harapan yang salah bahwa Mesir akan menyelamatkan
mereka. Yeremia telah mengatakan kepada Zedekia bahwa hal ini
akan terjadi. Karena nubuat ini, Yeremia dimasukkan ke ruang
cadangan air di bawah tanah. Kemudian Zedekia mengizinkan
Yeremia untuk dibebaskan, tetapi dia masih tetap berstatus
tahanan.

Yeremia 43 menceritakan bahwa Yohanan dan para pemimpin
kelompok orang Yahudi yang sombong ini tidak mempercayai
nasihat Yeremia. Mereka tetap pergi ke Mesir dan membawa
Yeremia sebagai tawanan mereka. Setelah mereka sampai di
sana, Yeremia menubuatkan bahwa Nebukadnezar, Raja Babel
akan menaklukkan Mesir juga.
Yeremia 44 mencatat bahwa Yeremia mengatakan kepada orang
Yahudi bahwa mereka akan dihancurkan di Mesir karena mereka
terus mempraktikkan bentuk penyembahan berhala dan karena
mereka tidak mau mematuhi Tuhan; hanya beberapa yang akan
selamat dan kembali ke Yehuda sebagai saksi bahwa firman
Tuhan telah digenapi. Nubuat ini digenapi di antara kelompok
orang Yahudi lainnya yang seharusnya dapat menerima berkatberkat Tuhan seandainya saja mereka mau mematuhi nabi-Nya.
Tetapi sebaliknya mereka justru mengandalkan keputusan
mereka sendiri.

Yeremia 38 mencatat bahwa para pemimpin di Yerusalem
mengira bahwa mereka dapat menahan serangan orang Babel.
Mereka tidak menyukai pesan yang datang terus-menerus dari
Yeremia agar mereka mau menyerahkan diri mereka untuk
dibawa ke Babel dan semuanya akan baik-baik saja. Mereka
mengira bahwa pesan tersebut sangat buruk bagi moral orangorang yang sedang berperang, sehingga mereka menyuruh agar
Yeremia dilemparkan ke dalam perigi yang keadaanya jauh lebih
buruk dari sebelumnya. Seorang sida-sida dari Etiopia bernama
Ebed-Melekh meminta agar Yeremia dipindahkan dari perigi,
dan sekali lagi Yeremia menampakkan diri di hadapan Zedekia.
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dari bangsa apa mereka. Kabar yang baik bagi Israel adalah
meskipun Tuhan akan menghancurkan semua bangsa-bangsa ini,
Dia berjanji untuk memelihara umat-Nya dan tidak
menghancurkan mereka seluruhnya (lihat Yeremia 46:2728).
Pesan-pesan kehancuran juga adalah kehancuran simbolis bagi
orang-orang jahat di zaman akhir.

Yeremia 45
Orang Benar Juga Memiliki
Pencobaan

Yeremia 52

Yeremia 45 adalah wahyu kepada Barukh, ahli kitab yang
menuliskan wahyu-wahyu Yeremia dan membacakannya di
tangga bait suci pada masa Raja Yoyakim. Tampaknya, Barukh
berharap Tuhan akan membebaskannya dari pencobaan dan
kesulitan yang dia miliki dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan.
Akan tetapi, Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan dibebaskan
dari pencobaan-pencobaan itu, hanya saja bahwa dia tidak akan
mati dalam waktu dekat.

Tulisan Terakhir Yeremia

Yeremia 52 adalah akhir yang tepat bagi Kitab Yeremia. Pasal 52
memberikan laporan mengenai saat ketika Babel menaklukkan
Yerusalaem, ibu kota Yehuda, dan membunuh atau membawa ke
dalam penawanan sejumlah besar orang-orang Yehuda.

Kita juga hendaknya ingat bahwa kita tidak dapat berharap
bahwa meskipun kita hidup benar Tuhan akan membebaskan
kita dari pencobaan, penganiayaan, dan pengalamanpengalaman sulit lainnya. Seperti mereka yang tetap benar dan
setia kepada Tuhan sejak permulaan zaman, kita juga harus
tetap setia pada saat suka maupun duka.

Memahami Tulisan Suci
Yeremia 52

Yeremia 4651
Kehancuran

Mempelajari Tulisan Suci

Bangsa-bangsa

A

Daftar Urutan Peristiwa

Yeremia 52 menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa
pada saat kejatuhan Yerusalem. Pertimbangkanlah
peristiwa-peristiwa berikut dan gunakan apa yang telah
Anda baca untuk mendaftarkannya secara berurutan:
mata Zedekia dibutakan; Nebukadnezar mengepung kota;
ribuan orang Yahudi ditawan; bait suci dihancurkan;
tembok-tembok Yerusalem dihancurkan. Setelah masingmasing peristiwa, berikanlah ayat yang menguraikan
peristiwa tersebut.

Yeremia 4651 mencatat nubuat-nubuat mengenai kehancuran
beberapa bangsa di sekitar Israel dan mengapa masing-masing
bangsa akan dihancurkan. Yeremia menubuatkan bahwa Mesir
(lihat Yeremia 46), Filistin (lihat Yeremia 47) Moab (lihat
Yeremia 48), Amon (lihat Yeremia 49:16), Edom (lihat
Yeremia 49:722), Damsyik (lihat Yeremia 49:2327), Kedar
(lihat Yeremia 49:2829), Hazor (lihat Yeremia 49:3037), Elam
(lihat Yeremia 49:3439), dan Babel (lihat Yeremia 5051)
semuanya akan dihancurkan.

B

Menulis Penjelasan

Tulislah surat kepada orang-orang Yehuda yang tertawan
di Babel. Jelaskan mengapa kota mereka dihancurkan dan
mengapa mereka tertawan. Berikanlah setidaknya dua
alasan yang baik mengapa orang Yahudi dihancurkan dan
dibawa ke dalam penawanan, dan berikanlah satu
rujukan tulisan suci untuk masing-masing jawaban.

Mungkin tujuan semua pesan kehancuran ini adalah untuk
mengajarkan, khususnya kepada umat Israel, bahwa Tuhan
tidak saja akan menghukum kekejaman umat-Nya, Dia juga
akan menghukum kekejaman seluruh umat, tanpa memandang

Ratapan Yeremia
Kata ratapan berarti meratap atau menangis dengan sangat
sedih. Secara tradisional, orang Yahudi menulis dan
menyanyikan ratapan untuk keluarga-keluarga dekat dan
teman-teman yang telah meninggal. Kitab kecil ini berisi
ratapan Yeremia, yang ditulis dalam bentuk puisi, untuk
Yerusalem, bait suci, dan orang-orang Yehuda. Sewaktu

Anda membaca, Anda mungkin perlu mencari hal-hal
berikut:
 Kita tidak dapat berbuat dosa tanpa ada akibatakibatnya.
 Mengindahkan nabi-nabi palsu sering lebih mudah
daripada nabi-nabi yang benar.
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 Mengira bahwa kekuatan-kekuatan dunia dapat
menolong Anda terluput dari hukuman Allah adalah
bodoh.

Mempelajari Tulisan Suci
A

 Orang-orang berdosa yang dihukum sering berpikir
bahwa Allah tidak adil.

Mengapa?

Dalam Ratapan 1:111 Yeremia berbicara mengenai
dirinya sendiri. Dalam ayat 1222 dia berbicara seolaholah dia adalah seluruh negara Yehuda. Pilihlah empat
ungkapan dari perkataan Yeremia (ayat 111) yang
menurut Anda menjelaskan mengapa dia meratap.

 Penyesalan sejati biasanya datang hanya setelah
mengalami cukup banyak penderitaan.
 Pengharapan datang setelah mengakui dosa-dosa kita.
 Karena kasih dan belas kasih Allah, pengampunan dan
pembaruan datang kepada semua orang yang bertobat.

Ratapan 24
Mengapa Yehuda Dihukum?

Ratapan 24 adalah ungkapan kesedihan terhadap apa yang
terjadi dengan orang-orang Yehuda. Ratapan 2 menyatakan
dengan jelas bahwa Tuhan menghukum umat-Nya karena dosadosa mereka dan demi kebaikan mereka. Ratapan 3 berisi
ungkapan mengenai umat yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan
tetapi masih percaya dan menaruh pengharapan bahwa Dia
tidak meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Ratapan 4
mencatat kesedihan Yeremia sewaktu dia membandingkan gaya
hidup Israel sebagai umat yang hidup benar dengan keadaan
mereka setelah ditaklukkan oleh orang Babel.

Ratapan 1
Akibat-akibat

Ratapan 5

Dosa

Permohonan

Penatua Theodore M. Burton mengatakan, Tulisan suci dan
petunjuk-petunjuk dari para pemimpin rohani kita mengajar kita
cara menghindari rasa sakit yang senantiasa menyertai dosa
(dalam Conference Report, Oktober 1985, 81; atau Ensign,
November 1985, 64).

Yeremia

Sewaktu Anda berdosa, kehilangan penemanan Roh Kudus, dan
merasa putus asa karena akibat-akibat dosa dan berpisah dengan
Tuhan, Anda hanya memiliki dua pilihan. Pilihan pertama
adalah menyembunyikan dosa-dosa Anda. Kita biasanya
menyembunyikan dosa-dosa kita dengan menyalahkan orang
lain, berdalih untuk menghindari tanggung jawab, atau bersikap
tidak jujur dan menyangkal bahwa kita telah berbuat hal yang
salah. Pilihan lainnya adalah dengan merendahkan hati kita,
bertobat, dan mulai berdamai dengan Tuhan.

Ratapan 1, dan semua pasal dalam Ratapan, memberikan contoh
mengenai rasa sakit yang dibicarakan oleh Penatua Burton
tersebut. Kesedihan dan penyesalan yang mendalam adalah
bagian dari dosa yang sering tidak kita lihat atau pikirkan
sewaktu kita tergoda untuk berbuat dosa.
Sewaktu Anda membaca, pikirkanlah mengenai bagaimana katakata dalam pasal 1 dapat merupakan kata-kata dari orang yang
menyia-nyiakan waktu mereka di bumi dan kini berada di dunia
roh menghadapi akibat-akibat kekal dari pilihan-pilihan buruk
yang mereka buat sewaktu di bumi.

Ratapan 5 berisi ratapan mengenai kerendahan hati. Dalam
ratapan seperti doa ini, Yeremia berbicara atas nama orangorang yang menyadari dosa-dosa mereka dan menginginkan
pengampunan.

Memahami Tulisan Suci
Ratapan 1
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sungguh telah bertobat. Jelaskan mengapa Anda memilih
masing-masing kata atau ungkapan tersebut.

Memahami Tulisan Suci
Ratapan 5
○

B
○
○

Mempelajari Tulisan Suci
A

Apa yang Dapat Anda Lakukan?

Bacalah dan renungkanlah Pasal-pasal Kepercayaan
kedua. Akan tetapi, ada perbedaan antara dihukum karena
dosa-dosa kita dan menderita akibat dosa-dosa orang lain.
Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda mendapati diri
Anda berada dalam situasi seperti yang diuraikan dalam
ayat 7, dan bagaimana ajaran yang dijelaskan dalam
Pasal-pasal Kepercayaan kedua dapat menolong Anda?

○

Batu kilangan (ayat 13)
Batu gerinda untuk
menghancurkan biji-bijian

Bagaimana Anda Dapat Mengetahui?

Buatlah daftar kata-kata dan ungkapan-ungkapan dari
Yeremia 5 yang menunjukkan orang-orang sungguh-

Kitab Yehezkiel
Seorang Nabi Dalam Penawanan

Uraian berikut memperlihatkan enam topik utama dalam
Kitab Yehezkiel:

Orang Babel menyerang Yehuda pada tiga kesempatan
utama. Peristiwa kedua adalah kira-kira pada tahun 597 SM.
Yehezkiel adalah di antara kelompok yang dibawa ke dalam
penawanan ke Babel. Kira-kira lima tahun kemudian dia
dipanggil untuk menjadi Nabi di antara orang Yahudi
dalam penawanan. Dia berusaha menolong orang-orang
belajar dari kesalahan mereka.

1. Pemanggilan Yehezkiel untuk menjadi Nabi (lihat
Yehezkiel 13)
2. Nubuat-nubuat yang mengutuk dosa-dosa orang di
tanah Israel, khususnya di Yerusalem (lihat Yehezkiel
411, 2024)
3. Nubuat-nubuat yang menyerukan pertobatan kepada
orang Yahudi di Babel (lihat Yehezkiel 1219)

Penjaga di Atas Menara
Sewaktu Yeremia menyerukan pertobatan di Yerusalem,
Yehezkiel bekerja bersama orang-orang dalam penawanan
orang Babel. Yeremia berusaha menyelamatkan orang-orang
dari kehancuran dan Yehezkiel berusaha menolong umatnya
memahami bahwa penawanan mereka adalah akibat dari
kejahatan mereka. Kedua nabi tersebut mengajarkan bahwa
masih ada harapan di masa datang jika orang-orang
berpaling kepada Tuhan. Yehezkiel harus menjadi penjaga
di atas menara, suatu pemanggilan yang akan dibahas
dalam pasal 33.

4. Nubuat-nubuat mengenai kehancuran negara-negara di
sekitar Israel yang merupakan musuh-musuh Israel
(lihat Yehezkiel 2532)
5. Nubuat-nubuat mengenai pengumpulan Israel dan
peristiwa-peristiwa lainnya sebagai persiapan bagi
Kedatangan Kedua (lihat Yehezkiel 33 39)
6. Uraian penglihatan Yehezkiel mengenai sebuah bait suci
yang dibangun di Yerusalem di masa yang akan datang
(lihat Yehezkiel 4048)

Yehezkiel 1

Laut Besar

Babel
Yerusalem

Penglihatan Yehezkiel
Mengenai Kemuliaan Allah

Yeremia
Yehezkiel

Laut Teberau

590

Teluk Persia
SM

Yehezkiel 1, setelah perkenalan singkat, menguraikan
penglihatan Yehezkiel mengenai Allah dan kemuliaan-Nya.
Karena kemuliaan Allah dan surga sangat sulit untuk
digambarkan dalam bahasa manusia fana, para nabi sering
menggunakan istilah-istilah dan tamsilan-tamsilan simbolis
untuk menggambarkan apa yang mereka lihat. Ada orang yang
berusaha menjelaskan apa makna simbol-simbol tersebut, tetapi
Nabi Joseph Smith mengatakan, Setiap kali Allah memberikan

Persiapan Mempelajari Yehezkiel
Seandainya kita diminta untuk memilih tema utama Kitab
Yehezkiel, mungkin pada akhirnya semua orang akan
mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah. Asas ini, yang
ditunjuk oleh ungkapan-ungkapan seperti maka mereka
akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, muncul sebanyak
lebih dari enam puluh lima kali dalam Kitab Yehezkiel.
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penglihatan mengenai suatu tamsilan, atau hewan, atau bentuk
apa pun, Dia selalu bertanggung jawab untuk memberikan
wahyu atau penafsiran mengenai maknanya, jika tidak demikian
maka kita tidak bertanggung jawab atas kepercayaan kita
terhadap hal itu. Janganlah takut dikutuk karena tidak
mengetahui makna akan suatu penglihatan atau tamsilan, jika
Allah belum memberikan wahyu atau penafsiran tentang
masalah itu (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 291).

A

Untuk merangkum misi Yehezkiel, jelaskan makna dari
kata-kata dan ungkapan-ungkapan berikut: keturunan
yang keras kepala (Yehezkiel 2:4; lihat juga 3:7); onak,
duri dan kalajengking (2:6); gulungan kitab (2:910; 3:1
3); batu intan (3:9); penjaga (3:1721); menempelak (3:26).

atau

Bahkan meskipun kita tidak sepenuhnya memahami makna dari
apa yang dilihat Yehezkiel, uraian dramatis yang dia berikan
masih dapat memberi kita perasaan betapa hebat penglihatan
tersebut dan betapa agung kemuliaan Allah itu.

Buatlah paling sedikit empat gambar di dalam buku
catatan Anda yang melambangkan gagasan-gagasan yang
disebutkan di atas.

B

Pemanggilan Yehezkiel
untuk Melayani

2. Buatlah daftar apa yang dikatakan Tuhan mengenai
misi yang akan dihadapi Yehezkiel dalam Yehezkiel 23
dan apa yang mendorong Yehezkiel untuk memenuhi
misinya.

C

Yehezkiel 23 mulai dengan mencatat apa yang dikatakan Allah
kepada Yehezkiel sebagai bagian dari penglihatannya mengenai
kemuliaan Allah (lihat Yehezkiel 1). Pada dasarnya, pasal-pasal
ini berisi pemanggilan misi nya. Sewaktu Anda membaca cara
Tuhan menggambarkan misi Yehezkiel dan orang-orang yang
harus dia ajar, pikirkanlah bagaimana nabi Allah memanggil
misionari di zaman sekarang.

Penjaga

1. Bacalah Yehezkiel 3:1721 dan uraikan mengenai
pemanggilan seorang penjaga.
2. Sebutkan satu penjaga di Gereja sekarang dan
jelaskan mengapa Anda memilih orang tersebut.
3. Apakah yang diajarkan Yehezkiel 3:1721 kepada kita
mengenai pentingnya memenuhi pemanggilan kita?
Anda mungkin perlu merujuksilangkan ayat-ayat ini
dengan Yakub 1:19.
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○

Yehezkiel 2

Yehezkiel 2:910; 3:13Tuhan Meminta Yehezkiel
Makan Gulungan Kitab
Uraian mengenai Yehezkiel makan gulungan kitab adalah
simbolis yang melambangkan pemanggilannya untuk
mengajarkan firman Tuhan dengan benar-benar menjadikan
firman Allah sebagai bagian dari hidupnya. Kitab Wahyu
mencatat saat ketika Rasul Yohanes memiliki pengalaman
yang serupa (lihat Wahyu 10).

○

○

○

○

Yehezkiel 3
Menempelak (ayat 26)
Orang yang membetulkan
orang lain

Misi yang Sulit

1. Selidikilah Yehezkiel 23 dan buatlah daftar alasanalasan menurut Anda mengapa Yehezkiel akan
memiliki misi yang sulit. Untuk setiap alasan, tulislah
satu ayat untuk mendukung gagasan Anda.

Yehezkiel 23

Onak dan duri (ayat 6)
Tanaman berduri (lambang
yang mungkin diberikan
Yehezkiel kepada bangsa
yang berada dalam kesulitan
sewaktu dia menyampaikan
pesan-pesannya)

Merangkum Misi Yehezkiel
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Lakukan dua dari tiga kegiatan berikut (AC) sewaktu Anda
mempelajari Yehezkiel 23.
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Menandai orang-orang yang hidup benar untuk melindungi
mereka dari kehancuran (seperti Paskah di Mesir). Yehezkiel 10
memperjelas bahwa Tuhan mengizinkan kehancuran Yerusalem.
Yehezkiel 11 memberikan pengharapan masa depan bagi
generasi-generasi mendatang dengan menubuatkan bahwa
Tuhan akan mengumpulkan kembali umat-Nya ke tanah-tanah
perjanjian mereka dan memperbarui hubungan perjanjian
mereka.

Yehezkiel 45
Nubuat-nubuat Mengenai
Kehancuran Yerusalem
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Seperti halnya dengan Yeremia, Tuhan menyuruh Yehezkiel
menggunakan benda-benda dan simbol fisik untuk mengajar
orang-orang agar mereka lebih memperhatikan dan ingat.
Yehezkiel 45 mencatat lambang-lambang yang Tuhan
perintahkan agar Yehezkiel gunakan untuk melambangkan
kejahatan orang Israel atau kehancuran Yerusalem.

A

Pengumpulan

1. Temukanlah kata Aku akan dalam Yehezkiel 11:1620
untuk menolong Anda membuat daftar mengenai apa
yang dikatakan Tuhan yang akan Dia lakukan bagi
umat perjanjian-Nya.
2. Bagaimanakah Anda menjadi bagian dari apa yang
dibicarakan dalam ayat-ayat ini, atau bagaimanakah
Tuhan menggenapi janji-janji ini di zaman sekarang?

Yehezkiel 67

B

Dosa dan Kehancuran

Menjelaskan Ungakapan-ungkapan

Bacalah Yehezkiel 11:19 dan jelaskan menurut Anda apa
perbedaan antara orang yang memiliki hati yang keras
dan orang yang memiliki roh yang baru dan hati yang
taat.

Yehezkiel 67 berisi pesan kuat Tuhan mengenai apa yang akan
terjadi di negeri Israel ketika ditaklukkan oleh Babel. Yehezkiel
dibawa ke Babel sebelum kejatuhan dan kehancuran seluruh
Yerusalem, sehingga dia berbicara mengenai peristiwa ini
sebagai hal yang akan datang. Dalam nubuat-nubuat dalam
pasal 67, Tuhan secara khusus mengutuk penyembahan
berhala Israel dan mengatakan bahwa Yerusalem akan
dihancurkan sehingga orang Yahudi akan mengetahui bahwa
Akulah Tuhan (6:14). Orang-orang yang selamat akan dapat
memberikan kesaksian bahwa Allah sesungguhnya adalah Allah
yang hidup dan bahwa firman-Nya telah digenapi.

Yehezkiel 1217
Mengapa Dalam Penawanan?

Yehezkiel 811

Yehezkiel 1217 berisi wahyu Tuhan kepada Yehezkiel bahwa
akan ada serangan lagi dari orang Babel terhadap Yerusalem dan
lebih banyak lagi orang Yahudi yang akan ditawan. Tuhan juga
mewahyukan mengapa peristiwa-peristiwa ini akan terjadi dan
memerintahkan Yehezkiel untuk mengkhotbahkan pertobatan
kepada orang-orang dalam penawanan ini.

Mengapa Yerusalem
Ditaklukkan?

Yehezkiel 12 memastikan orang Yahudi bahwa lebih banyak lagi
orang Yahudi akan dibawa ke dalam penawanan.
Yehezkiel 13 menceritakan bahwa Tuhan mengutuk nabi-nabi
palsu yang berpura-pura berbicara atas nama-Nya dan orangorang yang menuntun orang lain berpaling dari-Nya dengan
berbagai cara.

Yehezkiel 811 berisi laporan mengenai sebuah penglihatan
yang diberikan Tuhan kepada Yehezkiel. Yehezkiel adalah salah
seorang di antara banyak orang Yahudi yang dibawa ke dalam
penawanan dalam penyerangan sebelumnya oleh orang Babel
terhadap Yehuda. Penglihatan ini menolong orang-orang dalam
pembuangan (orang-orang yang berada dalam penawanan di
Babel) untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap Yerusalem
dan mengapa hal itu terjadi.

Yehezkiel 14 mencatat bahwa para pemimpin Yahudi datang
kepada Yehezkiel untuk meminta nasihat. Tuhan mengatakan
kepada mereka bahwa Dia tidak mau memberi mereka nasihat jika
mereka tidak berhenti meminta jawaban dari berhala-berhala. Dia
menekankan bahwa setiap orang harus hidup benar agar dapat
bertahan terhadap hukuman-hukuman yang akan datang dan
bahwa mereka tidak dapat mengandalkan pada kebenaran para
pemimpin mereka.

Yehezkiel 8 menceritakan mengenai kejahatan orang-orang
Yerusalem, termasuk para pemimpin agama mereka. Yehezkiel 9
mencatat bahwa Tuhan memiliki utusan malaikat yang

Yehezkiel 15 berisi perbandingan antara orang Yahudi dan
pohon anggur yang dibakar, yang tidak berguna. Sering kali
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dalam tulisan suci, Tuhan membandingkan orang Israel dengan
pohon anggur atau kebun anggur (lihat Yesaya 5; Yakub 5).
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Yehezkiel 16, sama seperti di tempat-tempat lainnya dalam
Perjanjian Lama, berisi perbandingan antara hubungan Tuhan
dengan Israel dan perjanjian pernikahan. Pasal 16 memberikan
keterangan yang sangat rinci untuk memperlihatkan betapa
Israel (Yerusalem) sangat tidak setia kepada suami-Nya dan
mengapa Israel pantas dihukum.

A

Bagaimana Anda dapat menggunakan Yehezkiel 18:118
untuk membantu seseorang yang tinggal di rumah
dimana dia tidak diberi semangat untuk terlibat dalam
kegiatan hidup yang benar? Anda mungkin perlu
merujuksilangkan ayat-ayat ini dengan Pasal-pasal
Kepercayaan kedua.

Yehezkiel 17 menyertakan perumpamaan yang Tuhan wahyukan
kepada Yehezkiel yang mengajar orang-orang bahwa mereka
tidak seharusnya mencari pembebasan dari Mesir sementara
berada dalam perbudakan melainkan menyerahkan diri kepada
orang Babel dan Tuhan pada akhirnya akan menebus mereka.

B

Mengenali Asas-asas yang Penting

Bacalah Yehezkiel 18:1932 dan temukan apa yang Tuhan
ajarkan mengenai dosa, pertobatan, bertahan sampai
akhir, dan bagaimana perasaan-Nya mengenai mereka
yang berada dalam dosa. Tulislah paling sedikit empat
hal yang terdiri dari satu kalimat yang merangkum asasasas yang diajarkan dalam ayat-ayat ini.

Yehezkiel 18
Tanggung Jawab atas Dosa

Yehezkiel 1920
Pemimpin-pemimpin yang
Tidak Mau Mendengarkan

Dengan cara bagaimanakah Anda menyukai atau tidak menyukai
orang tua Anda. Mengapa?
Memang benar bahwa kadang-kadang orang yang tidak berdosa
terpaksa menderita atas kekejian orang yang bersalah
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 34). Akan tetapi,
ada orang yang terus menerus menyalahkan orang tua mereka
atau orang lain atas hal-hal yang sanggup mereka ubah. Orang
Israel merasa bahwa hukuman mereka adalah akibat dari dosadosa orang tua mereka. Mereka bahkan memiliki pepatah yang
sama mengenai penderitaan yang diakibatkan dosa orang tua
mereka yang terdapat dalam Yehezkiel 18:2. Pepatah mereka
sebagian adalah benar. Leluhur mereka tidak mengajarkan anakanak mereka cara-cara Tuhan dengan semestinya, juga mereka
tidak menciptakan suasana dimana anak-anak mereka
berkesempatan tumbuh setia terhadap hukum-hukum Allah.

Yehezkiel 1920 khusus ditulis bagi dan mengenai para
pemimpin orang Yahudi. Dalam pasal 19, Tuhan menggunakan
dua perumpamaan untuk mengajarkan bahwa para pemimpin
yang mempunyai potensi besar kehilangan berkat-berkat karena
kebodohan mereka. Pasal 20 menceritakan bagaimana sejumlah
pemimpin orang Yahudi di Babel (tempat dimana Yehezkiel
tinggal dalam penawanan) ingin menerima petunjuk dari Tuhan
melalui Yehezkiel. Tuhan memerintah mereka untuk bertobat
karena sementara mencari bantuan Tuhan juga mencari wahyu
dari allah-allah lain. Dalam Yehezkiel 20:3344 Tuhan berjanji
bahwa Dia akan memberikan kesempatan lain kepada generasi
mendatang orang Israel untuk dibebaskan dari perbudakan dan
mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah mereka, sama
seperti ketika Dia dahulu memimpin orang Israel keluar dari
Mesir. Akan tetapi, kali ini, Dia berjanji bahwa Dia akan
mengumpulkan Israel dari seluruh bangsa tempat dimana
mereka diceraiberaikan.

Akan tetapi, dalam setiap generasi Tuhan mengutus para nabi
untuk mengajarkan kebenaran dan mengajar orang cara-cara
mereka harus bertobat. Setiap generasi memiliki kesempatan
untuk memilih apakah akan mendengarkan dan mematuhi
perkataan para nabi atau mengikuti tradisi-tradisi orang tua
mereka. Tuhan dengan jelas mengajarkan unsur asas pilihan
bebas ini dalam ayat ini.

Peristiwa-peristiwa luar biasa yang disebutkan sebagai bagian
dari pengumpulan dalam ayat-ayat ini hanya sebagian digenapi
di zaman dahulu. Penggenapan seluruhnya akan terjadi di
zaman akhir ketika orang Israel berkumpul ke dalam Gereja yang
benar, dibersihkan dari dosa, dan melayani Tuhan di gunungNya yang kudus (bait suci). Kemudian barulah mereka benarbenar mengetahui siapa mereka dan siapa Tuhan dan Allah
mereka (lihat ayat 42, 44).
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○
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○

Yehezkiel 18
Riba (ayat 8)Bunga uang
yang dibebankan secara tidak
adil kepada peminjam uang

Menerapkan Tulisan Suci
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yang menyebabkan Tuhan membiarkan mereka dihancurkan
menolong kita memahami apa yang menjijikkan dalam
pandangan-Nya.
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Yehezkiel

20:3344

Yehezkiel 23 adalah pasal lainnya dimana Tuhan menyebutnyebut nama negara Israel (Samaria) dan Yehuda (Yerusalem)
sebagai perempuan-perempuan yang memilih menjadi pelacur.
Perbandingan tersebut memperlihatkan kepada kita betapa kuat
perasaan Tuhan terhadap umat perjanjian-Nya yang menyembah
allah-allah lain.

Yehezkiel 20:37Aku Akan Membiarkan Kamu Lewat
dari Bawah Tongkat Gembala-Ku
Tongkat gembala dalam Yehezkiel 20:37 adalah tongkat
seorang penggembala. Lewat di bawah tongkat gembala
artinya datang di bawah perlindungan Gembala, atau
seperti yang dikatakan dalam Yehezkiel, ke kandang
dengan menghitung kamu. Ada yang mengisyaratkan
bahwa lewat di bawah tongkat gembala juga mengacu pada
cara para gembala membayar persepuluhan dari domba
mereka, dengan menandai setiap domba kesepuluh dengan
tongkat untuk dipersembahkan kepada Tuhan.

Yehezkiel 24 mencatat bahwa Tuhan menggunakan tamsilan
mengenai masakan daging yang mendidih di kuali untuk
menggambarkan orang Yahudi yang akan dididihkan oleh
orang Babel. Pasal 24 juga menceritakan mengenai kematian istri
Yehezkiel. Tuhan meminta agar Yehezkiel tidak berkabung atas
kematian istrinya sebagai tanda bagi orang Yahudi bahwa
mereka tidak seharusnya berkabung atas kehancuran Yerusalem
dan kerajaan Yehuda karena kejahatan besar Yehuda telah
menyebabkan Yehuda pantas dan adil menerimanya.
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Merangkum Dengan Menggunakan
Gagasan-gagasan Kunci

Yehezkiel 20:3344 menceritakan bahwa Tuhan akan
mengumpulkan Israel dan bahwa mereka akan
memalingkan hati mereka kepada-Nya. Jelaskan pesan
dari ayat-ayat ini dengan menguraikan gagasan-gagasan
kunci berikut dengan menggunakan kata-kata Anda
sendiri: tangan yang kuat (ayat 33); mengumpulkan (ayat
34); berhadapan muka (ayat 35); melanggar (ayat 39);
gunung-Ku yang kudus (ayat 40); menunjukkan
kekudusan-Ku (ayat 41); teringat-ingat (ayat 43);
mengetahui (ayat 38, 42, 44).

Yehezkiel 2532
Hukuman bagi Bangsa-bangsa
Lainnya

Sama seperti Nabi Yesaya dan Yeremia, Yehezkiel pertama-tama
berbicara menentang orang Israel kemudian berbicara menentang
kejahatan bangsa-bangsa di sekitar Israel dan menubuatkan
kehancuran mereka. Yehezkiel 2532 berisi nubuat-nubuat
mengenai bangsa-bangsa ini: orang Amon, orang Moab, orang
Edom, dan orang Filistin (lihat Yehezkiel 25); Tirus dan Zidon
(Yehezkiel 2628); dan Mesir (Yehezkiel 2932).

Yehezkiel 2124
Kejahatan Menuntun pada
Kehancuran

Nubuat Mengenai Kehancuran Negara-negara

Dalam Yehezkiel 2123 Tuhan terus menjelaskan mengapa
Yerusalem akan dihancurkan. Yehezkiel 21 menjelaskan bahwa
sejumlah orang yang hidup benar juga akan turut menderita
dalam kehancuran ini. Penderitaan ini, yang menurut sejumlah
orang tidak adil, terjadi karena Tuhan menghormati hak pilihan
bebas anak-anak-Nya. Orang yang hidup benar dapat juga
menderita dalam penghakiman di zaman akhir, tetapi Tuhan
telah menjanjikan berkat kekal yang besar bagi mereka yang
mengalaminya (lihat A&P 58:2).

Ka

Satu nubuat menarik lainnya dalam pasal 21 terdapat dalam
ayat 2527 dimana Yehezkiel menubuatkan mengenai
digulingkannya Raja Yehuda, dengan mengatakan bahwa tidak
akan ada raja lagi sampai dia yang berhak atasnya, yang
berarti Yesus Kristus, memerintah (ayat 27). Sejak orang
Yahudi ditawan di Babel mereka tidak menegakkan kembali
kerajaan mereka. Yesus Kristus akan menjadi satu-satunya Raja
bagi generasi masa datang mereka.

an

Sidon
Tirus

na

A

Filis

tin

Amon

Moab
Edom

Mesir

Yehezkiel 22 membahas banyak dosa yang menjadi sebab
mengapa Yerusalem dihancurkan. Menyimak dosa-dosa apa saja
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Yehezkiel 33

A

Penjaga di Atas Menara

Menyelesaikan Masalah Dengan
Menggunakan Tulisan Suci

Yehezkiel 33:19 menjelaskan peranan dan pentingnya
seorang penjaga. Tuhan memanggil para nabi, para
pemimpin Gereja dan imamat lainnya, dan orang tua
untuk menjadi penjaga bagi umat-Nya. Pertimbangkanlah
situasi-situasi berikut dan jawablah pada akhir setiap
pertanyaan sesuai dengan asas-asas yang diajarkan
dalam Yehezkiel 33:19:

Mengapa orang tua dan para pemimpin di setiap tingkat
kepengurusan Gereja demikian sangat memperhatikan hal yang
menyangkut mengajar orang-orang dan mendorong mereka
untuk bertobat?

1. Salah satu kegiatan kegemaran remaja adalah
menonton film melalui video. Film video ini sering kali
tidak sesuai dengan standar Gereja. Apakah yang
seharusnya dilakukan orang tua? Uskup? Presiden
Remaja Putra dan Remaja Putri dari Remaja yang
bersangkutan?

Di sepanjang sejarah orang harus menjaga agar tidak diserang
oleh suku-suku atau bangsa-bangsa dari negara tetangga.
Sebagai bagian dari rencana perlindungan mereka, mereka
membangun menara-menara di atas tembok kota-kota mereka dan
menempatkan para penjaga di atas menara untuk mengawasi
musuh-musuh yang mendekat. Jika orang mengabaikan penjaga,
mereka menghadapi risiko yang sangat besar. Pada waktu yang
sama, jika penjaga tidak melaksanakan tugas mereka, seluruh
kota dapat dihancurkan. Yehezkiel 33 mencatat perbandingan
antara para pemimpin di Israel dengan para penjaga.

2. Selain berlatih di hari-hari lainnya, pelatih sepak bola
menjadwalkan tim untuk berlatih setiap Minggu pagi.
Dia ingin agar setiap pemain mengambil bagian dalam
latihan tersebut. Apakah yang seharusnya dilakukan
oleh orang tua? Uskup? Remaja yang ada dalam tim
tersebut?

Yehezkiel 34
Gembala-gembala

Israel

Yehezkiel 34 mencatat tanggung jawab tambahan para
pemimpin Gereja. Kali ini Tuhan membandingkan para
pemimpin dengan para gembala domba (umat)-Nya. Pada waktu
pelayanan-Nya di bumi, Tuhan menyebut diri-Nya sebagai
gembala yang baik (Yohanes 10:14). Sewaktu Anda membaca
Yehezkiel 34, carilah tahu apa yang dikatakan Tuhan telah
dilakukan-Nya yang menjadikan-Nya gembala yang baik dan
carilah apa yang dikatakan-Nya telah dilakukan para pemimpin
umat yang menjadikan mereka gembala yang buruk. Juga
carilah tahu apa yang Dia katakan mengenai domba-domba.
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Yehezkiel 33
Yehezkiel 33:3032Cara Orang Yahudi Memperlakukan
Para Nabi Mereka
Memiliki nabi adalah suatu berkat yang besartetapi itu jika
kita mematuhi nasihatnya. Dalam ayat-ayat terakhir dari
Yehezkiel 33, Tuhan mengatakan kepada Yehezkiel bahwa
orang-orang berbicara seolah-olah mereka mengasihi nabi
dan ingin sekali mendengarkan nabi berbicara, tetapi
kemudian mereka tidak mematuhi apa yang diajarkan nabi
kepada mereka. Akhir dari ayat 32 kedengaran seperti
uraian yang Tuhan berikan kepada Nabi Joseph Smith
mengenai orang-orang yang murtad (lihat Joseph Smith
2:19).
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○
○
○
○

Taman kebahagiaan
(ayat 29)Produktif atau
makmur

○

Mematahkan kayu kuk
mereka (ayat 27)
Membebaskan perbudakan,
penawanan dan beban
mereka

○

Yehezkiel 34

Yehezkiel 34:2324Hamba-Ku Daud
Daud dalam ayat-ayat ini artinya Mesias. Nama Daud
dalam bahasa Ibrani artinya yang terkasih. Keadaan indah
yang digambarkan ayat-ayat ini akan terjadi ketika orang
Yahudi menerima Putra Terkasih Allah sebagai Mesias
mereka. Lihat juga Yesaya 9:67; Wahyu 22:16.
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Yehezkiel 37

Apakah yang Menjadikan Seorang
Pemimpin Itu Baik?

Dua Penglihatan Mengenai
Pemulihan

1. Menurut Yehezkiel 34:110, 1819, mengapa para
pemimpin Israel adalah gembala yang buruk bagi
umat Tuhan?
2. Buatlah daftar sifat-sifat gembala yang baik yang
terdapat dalam Yehezkiel 34:1116, dan jelaskan
bagaimana seseorang yang melayani dalam presidensi
kuorum Imamat Harun atau kelas Remaja Putri
masing-masing dapat menerapkan sifat tersebut
terhadap pemanggilannya.

Salah satu hal yang indah mengenai ajaran simbolis yang
diilhami adalah bahwa ajaran tersebut dapat memiliki lebih dari
satu makna dan berlaku bagi lebih dari satu masa atau situasi.
Yehezkiel 37 secara khusus adalah contoh yang baik mengenai
makna yang banyak ini. Tuhan memberikan kepada Yehezkiel
dua pelajaran dengan benda mengenai pengumpulan Israel
dalam pasal 37. Pelajaran dengan benda ini juga mengajarkan
dan memberikan kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran besar
lainnya bagi rencana Allah dan kerajaan-Nya di zaman akhir.

Yehezkiel 35
Kehancuran Edom

Memahami Tulisan Suci
Yehezkiel 37

Yehezkiel 35 adalah pasal lainnya tentang hukuman atas Edom,
juga disebut sebagai Pegunungan Seir dan Edom, suatu bangsa
tetangga di sekitar Israel.

Yehezkiel 36
Pesan Pengharapan
Yehezkiel 37:1520Papan Yehuda dan Papan Efraim
Penatua Boyd K. Packer mengatakan, Di zaman Israel kuno
catatan-catatan ditulis di atas loh-loh kayu atau gulungan
yang digulung di atas papan . Papan atau catatan
mengenai YehudaPerjanjian Lama dan Perjanjian Baru
dan papan atau catatan mengenai EfraimKitab Mormon,
yaitu satu saksi lagi bagi Yesus Kristussesungguhnya ...
ada di tangan kita. Nubuat Yehezkiel kini telah digenapi
(dalam Conference Report, Oktober 1982, 73; atau Ensign,
November 1982, 51, 53).

Meskipun orang Israel dipermalukan dalam pandangan semua
bangsa di sekitar Israel, Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 36
bahwa Dia membiarkan mereka dipermalukan sebagai kesaksian
bahwa Dia tidak membiarkan umat-Nya mengolok-olok-Nya dan
mengolok-olok perjanjian yang telah mereka buat dengan-Nya.
Yehezkiel 36 berisi sebuah janji bahwasebagai kesaksian
kepada dunia bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar
danTuhan akan mengumpulkan generasi penerus orang Israel
kembali ke negeri mereka dan kembali pada hubungan perjanjian
mereka dengan-Nya. Dia berjanji bahwa Dia akan
membersihkan mereka dari kekejian-kekejian dan memberi
mereka hati yang baru dan roh yang baru (lihat ayat 26),
dan bahwa, tidak seperti di tahun-tahun sebelum masa
Yehezkiel, mereka akan mematuhi perintah-perintah Tuhan.

181

Mempelajari Tulisan Suci
A

Milenium. Kedua pertempuran tersebut serupa dalam arti
bahwa skalanya besar-besaran yang mengakibatkan kehancuran
besar, yang menghancurkan musuh-musuh Allah seluruhnya
dan membuat perubahan yang penting di bumi.

Menemukan Simbol

1. Penglihatan Yehezkiel yang dicatat dalam Yehezkiel
37:114 secara dramatis melambangkan janji Tuhan
untuk mengumpulkan orang Israel. Pilihlah satu kata
atau ungkapan yang menurut Anda melambangkan
umat atau kondisi berikut: orang Israel, kondisi orang
Israel yang telah kehilangan rohani, pengaruh Roh
Kudus terhadap orang Israel, pengumpulan secara
bertahap orang Israel.

Yehezkiel 4042
Penglihatan Yehezkiel
Mengenai Bait Suci

2. Bagaimanakah Yehezkiel 37:114 bersaksi mengenai hal
lainnya, yaitu pemulihan yang lebih besar terhadap
orang Israel (lihat juga Alma 11:4245; A&P 138:1617).

B

Yehezkiel 4042 berisi uraian rinci Yehezkiel mengenai sebuah
tur keliling yang dia lakukan melalui sebuah bait suci di tanah
Israel (40:2). Pemandunya, seorang utusan surgawi,
mengukur setiap bagian bait suci, sehingga uraian Yehezkiel
tersebut mencakup ukuran kamar- kamar, dinding, pintu-pintu,
dan sebagainya. Bait suci yang dia uraikan tersebut mirip
dengan Bait Suci Salomo. Kita tidak tahu kapan atau apakah
bait suci yang dia lihat itu akan dibangun atau tidak.

Penguasaan Ayat SuciYehezkiel 37:1517

1. Buatlah sebuah gambar atau bagan mengenai benda
dalam ayat-ayat Penguasaan Ayat Suci ini.
2. Dua papan atau catatan yang sama, yang dibicarakan
oleh Yehezkiel disebutkan dalam 2 Nefi 3:1112. Buatlah
daftar apa yang dikatakan Kitab Mormon akan terjadi
karena digabungkannya dua papan ini.
3. Sewaktu Anda membaca di dalam Yehezkiel 37 sampai
ayat 22 Anda akan menyadari bahwa kedua papan
ini penting dalam pengumpulan Israel. Jelaskan
bagaimana menurut Anda menghubungkan Alkitab dan
Kitab Mormon menolong mengumpulkan umat Israel.
Dalam jawaban Anda pertimbangkanlah pesan subjudul
Kitab Mormon: Satu Kesaksian Lagi Tentang Yesus
Kristus.

Kompor

Kamar
Imam

Tempat yang
Maha Kudus

Tempat yang
maha kudus

Kompor

Dapur (di
semua
empat
penjuru)

Kamar
Imam

Mezbah

Yehezkiel 3839

Pelataran Luar

Pelataran Dalam

U

Pertempuran Gog dan Magog

Yehezkiel 3839 berbicara mengenai pertempuran besar yang
akan terjadi di Israel di akhir zaman dan akan melibatkan
umat Magog yang dipimpin oleh seorang Raja bernama Gog.
Yehezkiel menggambarkan perang ini sebagai perang yang
berkecamuk di gunung-gunung Israel melawan orang Israel
yang berkumpul di negeri-negeri ini. Tuhan juga mengatakan
kepada Yehezkiel bahwa Dia secara ajaib akan menyelamatkan
umat-Nya dari tentara-tentara Magog sehingga seluruh bangsa
dapat mengetahui bahwa Akulah Tuhan (Yehezkiel 38:23).
Karena gambaran-gambaran ini, Yehezkiel tampaknya
menggambarkan mengenai pertempuran besar sebelum
Kedatangan Kedua yang dikenal sebagai Harmagedon.

Yehezkiel 4344
Kemuliaan Allah Memenuhi
Bait Suci

Bagaimana perasaan Anda sewaktu Anda melihat gambar bait
suci atau ketika Anda mengunjungi bait suci dan berjalan-jalan
di sekitar atau masuk ke dalamnya?

Yang membingungkan adalah bahwa Yohanes Pewahyu
menggambarkan pertempuran antara yang benar dan yang jahat
pada akhir Milenium sebagai pertempuran Gog dan Magog
(lihat Wahyu 20:79). Jadi ada dua pertempuran yang dimaksud
sebagai pertempuran Gog dan Magog, yang pertama adalah
sebelum Kedatangan Kedua dan yang lainnya adalah pada akhir

Yehezkiel 43 mencatat bahwa Yehezkiel melihat kemuliaan
Tuhan masuk ke dalam bait suci dan menjadikannya suci dan
kudus. Yehezkiel diberitahu bahwa Tuhan akan tinggal di
tengah-tengah umat-Nya di bait suci. Dia juga diminta untuk
memberitahu orang-orang apa yang dia lihat agar membuat
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mereka malu terhadap kekejian mereka (lihat ayat 11) dan
membantu menciptakan keinginan di dalam hati mereka untuk
kembali kepada Tuhan dan menikmati dengan layak berkatberkat bait suci, suatu kesempatan istimewa yang telah hilang
karena mereka tidak bertobat dari dosa-dosa mereka.

Yehezkiel 47 memberikan penglihatan kepada Yehezkiel mengenai
bagaimana air akan mengalir di bawah bait suci di Yerusalem
dan mengalir ke timur, menjadi semakin besar sampai akhirnya
menjadi sungai. Sungai tersebut akan mengalir ke Laut Mati
dan menjadikannya hidup kembali dengan ikan dan tumbuhtumbuhan. Nabi Joseph Smith mengatakan, Yehuda harus
kembali, Yerusalem harus dibangun kembali, dan bait suci, serta
air keluar dari bawah bait suci, dan air dari Laut Asin
ditawarkan. Akan diperlukan waktu yang lama untuk
membangun kembali tembok-tembok kota dan bait suci, dan
semua ini harus dilakukan sebelum Putra Manusia
menampakkan diri-Nya (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, 286).

Yehezkiel 44 menetapkan perintah Tuhan dengan jelas bahwa
tidak ada orang yang najis dapat masuk dan beribadah di dalam
bait suci yang dilihat Yehezkiel. Tuhan menetapkan standar
yang sama bagi mereka yang masuk bait suci di zaman kita
sekarang (lihat A&P 97:1517).

Yehezkiel 4546

Peristiwa ini juga merupakan simbolis terhadap pembaruan
rohani dan kelahiran kembali yang datang kepada orang-orang
dan keluarga sewaktu mereka berperan serta dalam tata cara-tata
cara kudus bait suci yang meningkatkan rohani dan memberikan
kekuatan yang berasal dari sumber air hidup, yaitu Yesus
Kristus.

Lebih Jauh Mengenai
Bait Suci

Yehezkiel 48

Yehezkiel 4546 berisi uraian Tuhan lebih lanjut mengenai
upacara-upacara yang berhubungan dengan bait suci, misalnya
beberapa tata cara yang dilaksanakan orang Yahudi di dalam
bait suci mereka yang tidak dilaksanakan dengan semestinya
pada waktu mereka dibawa ke dalam penawanan di Babel.

Israel Berkumpul dan Tuhan
Menyertai Mereka

Yehezkiel 47

Pada akhir Yehezkiel 47, Yehezkiel menggambarkan mengenai
pengumpulan Israel ke kampung halaman mereka. Yehezkiel 48
mencatat bahwa Tuhan berbicara mengenai masing-masing suku
yang menerima wilayah khusus sebagai warisan pusaka mereka
dan Tuhan yang tinggal di antara mereka.

Air Bait Suci yang
Menyembuhkan

Kitab Daniel
Persiapan Mempelajari Daniel

Seandainya Anda berada di suatu negara asing di mana
agama Anda tidak dipraktikkan, seberapa mudahkah Anda
tetap setia terhadap agama Anda? Bagaimana seandainya
untuk menjalankan agama Anda tersebut mengharuskan
Anda melakukan hal-hal yang tidak populer atau bahkan
melanggar hukum negeri tersebut?

Orang-orang Kunci dalam Kitab Daniel
Danieladalah pengarang kitab tersebut. Dia masih remaja
ketika kitab tersebut dimulai dan berusia delapan puluhan
ketika mengakhiri kitab tersebut.
Sadrakh, Mesakh, AbednegoTiga sahabat orang Yahudi
Daniel yang setia terhadap agama mereka.

Keberanian Seorang Pemuda
Daniel menghadapi situasi-situasi seperti ini. Daniel masih
berusia remaja ketika, bersama orang-orang Yahudi lainnya,
dibawa ke dalam penawanan dalam penaklukkan pertama
Yehuda oleh orang Babel (kira-kira tahun 605 S.M). Karena
Daniel berani dan setia pada imannya, Tuhan
memberkatinya dengan karunia nubuat dan dengan
pengaruh di antara para pemimpin di sebuah negeri asing.
Teladannya adalah sumber ilham dan teladan bagi kita di
zaman di mana kita merasa tertekan seperti yang dia
rasakan dan ketika kita ingin memiliki pengaruh positif
seperti yang dia miliki.

NebukadnezarRaja Kerajaan Babel dari kira-kira tahun
604 SM sampai kematiannya kira-kira tahun 561 SM. Dia
adalah Raja yang menaklukkan Yehuda dan membawa
banyak orang Yahudi ke dalam penawanan. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat Kamus Alkitab, lihat Nebukadnezar.
BelsyazarPutra Nebukadnezar yang memerintah setelah
ayahnya dan sebelum orang Persia menaklukkan Babel.
Koresh dan DariusPenguasa Kerajaan Media-Persia yang
menaklukkan Babel pada kira-kira tahun 539 SM. Koresh
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1. Anda dan teman-teman sekelas Anda akan
menghadapi ujian penting. Ada di antara mereka yang
minum pil agar tetap terjaga sehingga dapat belajar
lebih lama. Mereka menawarkan pil kepada Anda. Apa
yang akan Anda lakukan dan katakan?

lebih dahulu memerintah. Dia adalah Raja yang mengijinkan
orang Yahudi kembali ke kampung halaman mereka dan
membangun kembali bait suci mereka.

Peristiwa-peristiwa Utama dalam Kitab
Daniel

2. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan pertama Anda.
Anda ingin memberikan kesan yang baik. Pada waktu
pesta penting di kantor setiap orang diharapkan
bersulang dengan bos dengan minuman beralkohol.
Apa yang akan Anda lakukan?

 Daniel dan orang-orang Yahudi lainnya menolak makan
makanan yang akan menyebabkan mereka melanggar
Hukum Musa (lihat Daniel 1).
 Daniel menafsirkan mimpi-mimpi dan tanda-tanda
yang diberikan kepada raja-raja (lihat Daniel 2; 45).

B

 Tiga orang gagah berani dimasukkan ke dalam
perapian yang menyala-nyala (lihat Daniel 3).

Berkat-berkat Jasmani dan Rohani
Cara Daniel dan Temantemannya Diberkati

 Daniel dilemparkan ke dalam kandang singa (lihat
Daniel 6).
 Daniel menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan
terjadi di masa depan dari zamannya sampai akhir
dunia (lihat Daniel 712).

1. Buatlah daftar cara Daniel
dan teman-temannya
diberkati karena
kesetiaan mereka kepada
Tuhan.
2. Bagaimanakah berkatberkat yang diterima
pemuda-pemuda ini sama
seperti berkat-berkat yang
dijanjikan kepada mereka
yang mematuhi Kata-kata
Bijaksana di zaman kita
sekarang? (lihat A&P
89:1821).

Daniel 1
Pemuda Israel yang Setia

Daniel 2
Orang Babel percaya bahwa para penyihir dan tukang ramal
memiliki kekuatan untuk mengetahui masa depan.
Nebukadnezar, Raja Babel, memutuskan untuk melihat apakah
dia dapat melatih tawanan orang-orang Israel yang masih muda
untuk melihat masa depan. Sewaktu Anda membaca, carilah
bagaimana kesetiaan beberapa pemuda ini membawa berkatberkat Tuhan dan membuat Raja kagum.

Mimpi

Banyak orang di dunia ingin sekali memberi kita nasihat. Daniel
2 mengajarkan bahwa Raja Nebukadnezar meminta nasihat dari
semua orang berilmu dan para ahli jampi, tetapi hanya ada
seorang yang dapat mengatakan kebenaran kepadanya.
Perhatikan bagaimana cerita ini serupa dengan apa yang terjadi
dengan Yusuf di Mesir dalam Kejadian 41:1443.

Memahami Tulisan Suci

○

○

Daniel 1

○

○

○

Mimpi Nebukadnezar memiliki makna yang penting bagi kita
karena mimpi tersebut menubuatkan mengenai ditegakkannya
kerajaan Allah di zaman akhir.

○

Ahli jampi (ayat 20)Orang
yang berpura-pura
meramalkan masa depan
dengan melihat bintangbintang

Mempelajari Tulisan Suci
A

Nebukadnezar

Menerapkan Teladan Mereka

Daniel dan para pemuda lainnya memberikan teladan
dengan tetap setia kepada iman dan bagaimana Tuhan
memberkati mereka yang setia kepada-Nya.
Pertimbangkanlah situasi-situasi berikut dan berikanlah
saran pemecahannya berdasarkan apa yang Anda baca
dalam Daniel 1:
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untuk sebuah poster yang melambangkan gagasangagasan dalam dua ayat ini. Tulislah penjelasan gambar
Anda di bagian belakang poster.

Memahami Tulisan Suci
Daniel 2

2. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 65:12, 56 tulislah
mengenai bagaimana Gereja sama dengan batu yang
dilihat Daniel dan mengenai apa yang telah terjadi
dengan Gereja sejak didirikan dengan enam anggota
tahun 1830.

Daniel 2:45Tanpa Perbuatan Tangan Manusia Sebuah
Batu Terungkit Lepas dari Gunung
Daniel menjelaskan bahwa tidak seperti semua kerajaan
lainnya, kerajaan Allah yang dilambangkan oleh batu
tersebut akan ditegakkan oleh Allah.

3. Dengan menggunakan bagan dari bagian Memahami
Tulisan Suci di atas, Anda mungkin perlu
menggarisbawahi atau mewarnai arti dari simbolsimbol di dalam tulisan suci Anda.

Mimpi Nebukadnezar

Daniel 3

KERAJAAN-KERAJAAN YANG DILAMBANGKAN
Kepalanya dari emas tua
Kerajaan Babel

Tiga Pemuda yang Berani
Dada dan lengannya dari perak
Kerajaan Media dan Persia

Perut dan pinggangnya dari
tembaga

Pernahkan Anda berada
dekat dengan kobaran api
sehingga Anda merasa
kepanasan atau
pernahkan Anda
terbakar. Jika pernah,
Anda dapat memahami
betapa menakutkan
dilemparkan ke dalam api
yang menyala-nyala.
Lalu, bayangkan iman
macam apa yang harus
Anda miliki sehingga
bersedia berjalan di atas
tungku api yang
menyala-nyala daripada
menentang apa yang
telah diajarkan Allah
kepada Anda. Sadrakh,
Mesakh, dan Abednego
memiliki iman yang
besar ini.

Kerajaan Makedonia

Pahanya dari besi
Kerajaan Romawi

Jari-jari kaki itu sebagian dari besi
dan sebagian lagi dari tanah liat
Kerajaan-kerajaan yang bangkit setelah
kejatuhan Kerajaan Romawi

Mempelajari Tulisan Suci
Menyelesaikan Kalimat-kalimat Ini

1. Sebelum ahli jampi dan orang berilmu dapat
menafsirkan mimpi Nebukadnezar, dia mengatakan
bahwa mereka pertama-tama harus ...

Memahami Tulisan Suci
Hasta (ayat 1)Ukuran jarak
(lihat Kamus Alkitab)

○

○

3. Daniel mengatakan kepada Raja bahwa dia
memperoleh penafsiran tersebut ...

○

○

4. Setelah Daniel mengatakan kepada raja penafsiran
tersebut ...

B

○

Daniel 3

2. Daniel mengetahui arti mimpi Raja ...

○

A

Penguasaan Ayat SuciDaniel 2:4445

1. Daniel 2:4445 melambangkan Gereja di zaman akhir,
yaitu kerajaan Allah di bumi. Gambarlah rancangan
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Sangkakala, seruling,
kecapi, rebab, gambus,
serdam (ayat 5, 7, 10, 15)
Berbagai jenis peralatan
musik

sombong, Allah memberinya satu mimpi lagi. Kembali, Daniel
menafsirkan mimpi tersebut. Tuhan mengajarkan kepada
Nebukadnezar bahwa dia dapat menjadi raja atas sebuah
kerajaan yang besar hanya karena Raja di Surga yang
mengizinkannya.

Mempelajari Tulisan Suci
Menjelaskan Masalah

1. Apakah yang diperintahkan Nebukadnezar agar
dilakukan setiap orang, dan mengapa itu salah? (lihat
Keluaran 20:16).

Antara Daniel 45, lebih dari dua puluh tahun berlalu, dan ada
seorang Raja baru di Babel yang bernama Belsyazar. Dia juga
sangat sombong dan mengolok-olok Allah Israel pada suatu
pesta besar di istananya. Sebuah tangan menampakkan diri dan
menulis di atas dinding. Daniel menafsirkan tulisan tersebut,
yang mengatakan bahwa Babel akan jatuh. Malam itu juga
orang Media dan Persia menaklukkan Babel.

2. Menurut bayangan Anda apa yang mungkin dikatakan
oleh orang Yahudi yang kurang setia kepada Sadrakh,
Mesakh dan Abednego di awal cerita ini sebelum
mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyalanyala? Menurut Anda apa jawaban yang akan diberikan
oleh ketiga orang ini?

Memberikan Contoh Zaman Modern

Dalam
masyarakat

Kepada temanteman

C

Daniel di Kandang Singa

Daniel 6 ditulis ketika
Daniel kira-kira
berumur delapan
puluh tahun.
Meskipun Daniel
telah menjadi
penasihat raja-raja
Babel, dia juga
menjadi penasihat
raja-raja Kerajaan
Media-Persia yang
menaklukkan Babel.
Carilah bagaimana
musuh-musuh Daniel
berusaha
menghancurkannya dan bagaimana Tuhan terus memberkatinya
karena kesetiaannya.

Menggunakan Kata-kata Anda Sendiri

1. Tulislah dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri
apa yang dikatakan oleh tiga pemuda ini dalam Daniel
3:1718.
2. Apakah yang membuat ketiga orang ini tidak yakin,
apakah yang membuat mereka yakin?

Memahami Tulisan Suci

3. Berdasarkan pada apa yang diucapkan dan dilakukan
oleh Sadrakh, Mesakh dan Abednego, menurut Anda
apakah unsur yang paling penting dan paling kuat dari
kesaksian mereka?

Daniel 6
Cincin meterai (ayat 17)
Cincin yang diukir dengan
lambang kekuasaan

4. Seandainya Anda dapat berbicara kepada Sadrakh,
Mesakh dan Abednego, pertanyaan-pertanyaan apa
yang akan Anda ajukan kepada mereka, dan mengapa?

○

Di sekolah

○

Memperlihatkan
Iman Saya

Daniel 6

Kadang-kadang anggota
Gereja di zaman sekarang
diharapkan tunduk
kepada hal-hal duniawi,
atau dengan perkataan
lain, merendahkan
standar mereka agar
dapat diterima oleh
pandangan dunia. Berikan
satu contoh dalam setiap
situasi berikut dimana
menurut Anda anggota
Gereja sekarang dapat
memperlihatkan iman
seperti Sadrakh, Mesakh
dan Abednego: (1) di
sekolah, (2) dalam
masyarakat, dan (3)
kepada teman-teman.

○

B

○

A

Sayu (ayat 21)Suara
seseorang dalam keadaan
pedih dan sedih

Mempelajari Tulisan Suci

Daniel 45

A

Dua Raja yang Sombong

Menceritakan Kembali Cerita

Tulislah kisah mengenai Daniel 6 agar anak kecil dapat
memahaminya.

Daniel 4 mencatat bahwa karena Nebukadnezar kembali menjadi
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B

Israel, dan kepada dunia. Seperti yang diperlihatkan dalam tabel
di bawah, beberapa penglihatan Daniel memiliki makna yang
sama seperti mimpi Nebukadnezar dalam Daniel 2. Tuhan belum
mengungkapkan kepada kita makna dari semua hal yang dilihat
Daniel.

Maka Kita Melihat
Keputusan-keputusan
dalam Daniel 6
Apa yang
dilakukan Raja

Apa yang
dilakukan oleh
pejabat tinggi dan
wakil raja lainnya

Apa yang
dilakukan Daniel

1. Bacalah ulang semua
hal mengenai Daniel 6
dan carilah informasi
apa yang dilakukan
Raja, apa yang
dilakukan pejabat
tinggi dan wakil raja,
dan apa yang
dilakukan Daniel.
Tulislah mengenai apa
yang terjadi dengan
mereka masing-masing
karena keputusankeputusan yang
mereka buat.

Kerajaan-kerajaan dalam Penglihatan Daniel

2. Bacalah 1 Nefi 1:20;
Alma 30:60. Kepada
siapakah dan
bagaimanakah asasasas dalam tulisan suci
ini berlaku dalam
kisah Daniel 6?

Daniel 2

Daniel 7

Babel

Kepalanya dari emas tua
Lihat ayat 32, 3738.

Singa
Lihat ayat 4

Daniel 8

Daniel 1112

Media-Persia

Dada dan lengannya dari
perak
Lihat ayat 32, 39.

Beruang
Lihat ayat 5

Domba jantan
Lihat ayat 34, 20.

Lihat 11:12.

YunaniMakedonia

Perut dan pinggangnya dari
tembaga
Lihat ayat 32, 39.

Macan tutul
Lihat ayat 67

Kambing
Lihat ayat 58, 21
22.

Lihat 11:320.

Roma

Pahanya dari besi
Lihat ayat 33, 40.

Hewan yang dahsyat
Lihat ayat 7, 19.

Banyak
Kerajaan

Jari-jari kaki itu sebagian
dari besi dan sebagian lagi
dari tanah liat
Lihat ayat 33, 4143.

Bertanduk sepuluh
Lihat ayat 78, 20.

Kerajaan Allah
di Zaman Akhir

batu
Lihat ayat 3435, 4445.

Adam dan Yesus Kristus
Lihat ayat 914, 2228

Kekuatan AntiKristus

Tanduk kecil yang lain di
antara kesepuluh tanduk
Lihat ayat 8, 2022

Lihat 12:13.
Tanduk kecil empat
kepala
Lihat ayat 912.

Lihat 11:2145.

Daniel 712
Nubuat Mimpi dan
Penglihatan Daniel
Daniel 712 berisi catatan mengenai beberapa penglihatan
Daniel mengenai apa yang akan terjadi dengan umatnya, umat

Kitab Hosea
Latar Belakang Sejarah

Kisah Cinta

Meskipun kita tidak tahu persis kapan Hosea hidup dan
berkhotbah, tulisan-tulisannya mengisyaratkan bahwa dia
tinggal di antara kira-kira tahun 760720 SM. Ini berarti dia
hidup pada waktu yang sama dengan Yesaya, Mikha, dan
mungkin Amos. Pesannya umumnya ditujukan kepada
Kerajaan Bagian Utara, yang ditaklukkan dan dibawa ke
dalam penawanan oleh orang Asyur tahun 722 SM. Orangorang dari Kerajaan Utara telah menjadi semakin jahat
khususnya dalam penyembahan mereka terhadap berhala
Baal. Agama penyembah berhala ini sedemikian jahat
sehingga melibatkan tindakan-tindakan tidak bermoral
sebagai bagian dari upacara-upacara kudus mereka.
Praktik-praktik ini sangat menjijikkan bagi Allah, dan Hosea
mungkin menggunakan simbol-simbol dan ajaran yang kuat
dan dramatis tersebut sebagai hasil dari praktik-praktik ini.

Kitab Hosea dimulai
dengan sebuah
pernikahan. Meskipun
pernikahan tersebut
bukan jenis pernikahan
yang kita semua
harapkan, kisah ini
diceritakan sedemikian
rupa sehingga kita
melihat kasih
diperlihatkan dengan
cara yang sangat luar
biasa. Kisah tersebut
mengatakan bahwa
Hosea adalah sang suami,
tetapi suami yang
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sesungguhnya adalah Tuhan, dan istrinya adalah orang
Israel. Pernikahan melambangkan perjanjian Tuhan kepada
umat-Nya. Kisah tersebut mungkin memberikan penjelasan
yang paling dramatis dalam semua tulisan suci mengenai
kasih Tuhan terhadap anak-anak-Nya dan komitmen-Nya
kepada perjanjian-perjanjian yang Dia buat kepada mereka.
Kisah tersebut juga menggambarkan mengenai tanggung
jawab orang Israel untuk mematuhi perjanjian-perjanjian
mereka kepada Allah dan menghindari segala bentuk
penyembahan berhala, baik di zaman dahulu maupun
zaman sekarang.

Memahami Tulisan Suci
Hosea 1
Hosea 1:23Apakah Tuhan Benar-benar Menyuruh
Hosea Menikahi Pelacur?
Apakah penafsiran penulis mengenai pernikahan Hosea
atau penafsiran orang lainnya diterima atau tidak, makna
keagamaan dari pasal 13 sangat jelas. Istri Hosea
melambangkan Israel, istri yang berzina dan serong, dan
Yehova sebagai suaminya yang menetapkan bahwa jika
Israel tidak menyingkirkan perbuatan zinanya dan berubah
maka dia akan menghadapi hukuman yang berat. Untuk
dosa-dosa beratnya dia akan diperiksa dan dihukum dan
dengan demikian belajar dari pencobaan pengalaman pahit
bahwa suaminya lebih berarti baginya daripada yang dia
duga semula (Sidney B. Sperry, The Voice of Israels Prophets
[1952], 282).

Mengajar Dengan Simbol-simbol
Hosea menggunakan banyak tamsilan dan simbol untuk
mengajarkan pesannya. Misalnya, dia menggunakan suami,
ayah, singa, macan tutul, beruang betina, embun dan hujan
sebagai simbol mengenai Tuhan. Dan dia menggunakan istri,
orang sakit, pokok anggur, anggur, pohon zaitun, wanita
yang melahirkan anak, kabut pagi, dan simbol-simbol
lainnya untuk melambangkan Israel. Bahkan nama Hosea
memiliki makna simbolis. Nama tersebut berasal dari akar
kata bahasa Ibrani yang sama dengan kata Yosua, yaitu nama
Ibrani untuk Yesus. Nama Hosea pantas karena pesannya
dapat menolong kita mempelajari dan merasakan dengan
lebih dalam kuasa Kurban Tebusan Yesus Kristus. Namanama lain dalam kitab tersebut, misalnya nama anak-anak
Hosea, juga memiliki arti simbolis.

Agar dapat benar-benar memahami pesan Kitab Hosea, kita
harus mempertimbangkan jenis kekuatan apa yang harus
dimiliki Hosea untuk benar-benar melakukan apa yang
diuraikan dalam kisah ini.

○

Menyekat (ayat 5)
Menghalangi

○

Hosea 2

○
○
○

○

○

Homer (ayat 2)Unit
takaran (lihat Kamus
Alkitab)

○

Hosea 3

Hosea 13
Perjanjian

Kemaluan (ayat 9)
Perilaku tidak bermoral

Pernikahan

Efod, terafim (ayat 4)
Dalam hal ini, bendabenda yang berkaitan
dengan penyembahan
berhala

Mempelajari Tulisan Suci
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Seperti yang Dia lakukan terhadap kehidupan Yeremia dan
Yehezkiel, Tuhan menggunakan kehidupan Nabi Hosea untuk
mengajarkan secara simbolis sebuah pelajaran yang kuat. Hosea
13 berisi kisah yang maknanya akan Anda pahami dengan lebih
baik jika Anda mengingat bahwa Tuhan membandingkan
hubungan perjanjian-Nya pada Israel dengan hubungan
pernikahan. Perbandingan yang dibuat dalam Kitab Hosea
khususnya tepat karena penyembahan berhala yang dipraktikkan
oleh orang Israel juga melibatkan perbuatan tidak bermoral
dengan para pelacur. Dengan menyimak ayat kaki untuk
mengetahui arti beberapa nama dan kata serta ungkapan lainnya
dalam kisah ini juga akan menolong Anda memahami pesan
Tuhan melalui Hosea.

Menafsirkan Simbolisme

1. Jika Hosea mewakili Tuhan, dan Gomer mewakili
Israel, apakah pesan dalam Hosea 1?
2. Hosea 2:5 menjelaskan mengapa Gomer mengejar
berhala-berhalanya. Bagaimanakah alasan-alasan ini
serupa dengan alasan-alasan yang diberikan orang
sewaktu melanggar perjanjian mereka di zaman
sekarang?
3. Jelaskan menurut Anda mengapa yang dikatakan
Gomer dalam Hosea 2:7 penting, khususnya karena hal
itu berkaitan dengan perbuatan dosa yang dilakukan
orang di zaman sekarang (lihat Alma 30:60; 41:10).

Sewaktu Anda membaca, letakkanlah posisi Anda dalam
kedudukan Hosea dan bayangkan apa yang diperlukan untuk
melakukan hal yang telah dia lakukan. Anda mungkin juga perlu
membayangkan apa yang akan Anda pikirkan seandainya Anda
Gomer. Ingatlah bahwa Hosea mewakili Tuhan, dan Gomer
mewakili Israel.

4. Hosea 2:113 menceritakan apa yang Tuhan lakukan
terhadap atau bagi Israel (Gomer) karena hal yang telah
dilakukan Israel. Buatlah daftar janji-janji tersebut dan
jelaskan bagaimana janji-janji tersebut merupakan
ungkapan kasih-Nya kepada Israel (lihat A&P 95:1).

B

Datanglah Mendapatkan Aku

1. Penatua Spencer W. Kimball mengatakan, Gambaran
mengenai Allah yang penuh kasih dan pengampunan
datang dengan jelas kepada mereka yang membaca dan
memahami tulisan suci. Karena Dia adalah Bapa kita,
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Dia tentu saja ingin agar kita berhasil, bukan gagal,
menolong kita hidup, bukan mendatangkan kematian
rohani bagi kita  (The Miracle of Forgiveness [1969],
344). Pilihlah dua kejadian khusus dari Hosea 2:1423
yang menggambarkan kebenaran dari apa yang
diucapkan Penatua Kimball, jelaskan apa yang
membuat Anda terkesan dari ayat-ayat yang Anda
pilih tersebut.

Kadang-kadang orang berpikir bahwa mereka dapat berbuat dosa
dan kemudian melakukan beberapa tata cara lahiriah, misalnya
meminta maaf, berdoa, membayar persepuluhan, dan menghadiri
semua pertemuan Gereja mereka, untuk menebus dosa-dosa
mereka. Walaupun semua hal ini tentu saja penting, pertobatan
melibatkan proses yang jauh lebih dalam. Pertobatan adalah hati
yang patah dan jiwa yang penuh sesal yang membawa kesedihan
yang mendalam atas dosa-dosa kita (lihat 3 Nefi 9:20). Jika kita
bertobat dengan tulus hati seperti cara ini dan memperbarui
perjanjian kita dengan Tuhan, maka Roh akan membersihkan
kita, membawa kita kepada kedamaian hati nurani, menolong kita
menghilangkan minat untuk berbuat dosa, mengajarkan kepada
kita cara agar kita dapat terus berada dekat kepada Tuhan, dan
memberi kita kekuatan untuk mematuhi perjanjian-perjanjian
yang telah kita buat.

2. Dari Hosea 2:14 buatlah daftar beberapa cara tertentu
yang Anda tahu dimana Tuhan membujuk kita untuk
datang kepada-Nya.
3. Dalam kisah mengenai Gomer, tampaknya bahwa
kesalahan-kesalahan yang dia buat bagaimana pun
telah membuat dirinya diperbudak. Jadi, bahkan
meskipun Gomer (Israel) ingin kembali kepada Hosea
(Tuhan), dia tidak dapat melakukannya. Hal yang sama
juga berlaku bagi mereka yang berbuat dosa. Atas
usaha sendiri, mereka tidak dapat membebaskan diri
mereka dari belenggu dosa. Menurut Hosea 3:25,
apakah yang dilakukan Hosea bagi Gomer yang
melambangkan apa yang dilakukan Tuhan bagi umatNya?

Hosea 6:1-3 tampaknya merupakan ungkapan orang Israel
mengenai seberapa cepat mereka berharap dapat bertobat. Sisa
pasal yang singkat ini memberikan tanggapan mengenai
kekecewaan Tuhan terhadap sikap mereka. Ayat 6
mengungkapkan keinginan Tuhan agar diperlihatkannya
perbuatan benar di dalam hati dan juga kepatuhan terhadap tata
cara-tata cara keagamaan.

4. Bacalah juga 1 Korintus 6:1920; 1 Petrus 1:1820 dan
ceritakan bagaimana ayat-ayat tersebut berhubungan
dengan apa yang Hosea lakukan bagi Gomer.

Hosea 710

5. Menurut Hosea 3:35, apa yang seharusnya Gomer
lakukan untuk menerima apa yang Hosea lakukan
baginya?

Israel Menuai Apa yang
Dia Tanam

6. Menurut Lukas 10:2527 dan Mosia 2:2124, apakah
yang harus kita lakukan untuk menerima apa yang
telah Tuhan lakukan bagi kita? (lihat A&P 59:8).

Hosea 710 mencatat bahwa Tuhan berbicara kepada Efraim
(Kerajaan Bagian Utara Israel) mengenai dosa-dosa mereka. Dia
menggunakan banyak obyek sebagai perbandingan atas keadaan
mereka, misalnya roti bundar yang tidak dibalik (7:8),
merpati tolol (7:11), keledai hutan yang memencilkan diri
(8:9), buah-buah anggur di padang gurun (gurun; 9:10), dan
pohon anggur yang riap (10:1).

Hosea 45
Dosa-dosa Israel dan Yehuda

Pesan utama Tuhan adalah bahwa orang-orang Efraim
(Kerajaan Israel Bagian Utara) telah membuat allah-allah dan
menyembah mereka, meskipun allah-allah tersebut tidak dapat
menyelamatkan mereka. Menyadari akan ketidakberdayaan
allah mereka, Efraim berpaling kepada Allah yang benar dan
berharap agar Dia menyelamatkan mereka, dan ketika Dia
lambat menolong, mereka mengatakan bahwa Dia bukan Allah
yang kuat, meskipun mereka membawa kesedihan dan
kehancuran sendiri dengan meninggalkan Dia. Lihat Hosea
10:13 untuk rangkuman yang baik mengenai pesan Tuhan.

Hosea 45 Menandai dimana Tuhan mengenali dosa-dosa orang
Israel. Dia menyebut Kerajaan Utara Efraim sesuai dengan
nama suku yang memimpin mereka, dan memanggil Kerajaan
Selatan Yehuda sesuai dengan nama suku raja mereka.

Hosea 6

Hosea 11

Allah Menginginkan
Pertobatan yang Tulus

Bukti Adanya Kasih Allah
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Efraim dan akibat-akibatnya yang menyakitkan. Akan tetapi,
pesan terakhir Tuhan adalah pesan pengharapan dan kasih bagi
anak-anaknya yang terbelenggu dalam dosa (lihat Hosea 13:9
14; 14).

Hosea 11 berisi peringatan Tuhan kepada Efraim (Kerajaan
Bagian Utara) mengenai bagaimana Dia menebus mereka dengan
penuh belas kasih dari Mesir di zaman Musa. Akan tetapi,
mereka belum sepenuhnya mengikuti-Nya dan kini ada yang
ingin kembali ke Mesir untuk memperoleh perlindungan dari
serangan Asyur, bukannya mengandalkan kepada Tuhan yang
telah memimpin mereka keluar dari Mesir untuk melindungi
mereka. Bahkan dengan adanya pengkhianatan ini, Tuhan
mengatakan bahwa Dia akan terus menawarkan belas kasihan
kepada mereka. Dia mengatakan bahwa Dia akan membiarkan
Asyur menawan Efraim, tetapi tidak dibiarkan untuk
menghancurkan seluruhnya.

Memahami Tulisan Suci
Hosea 13:914
Hosea 14
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Hosea 1214

A

Apakah yang Paling Mengesankan bagi
Anda?

Tulislah mengenai ungkapan, ayat atau gagasan-gagasan
yang paling mengesankan bagi Anda dalam Hosea 13:9
14; 14 mengenai cara bertobat dan apa yang akan Tuhan
lakukan jika kita bertobat.

Seruan untuk Kembali
kepada Tuhan
Hosea 1214 adalah pasal-pasal terakhir dari tulisan Hosea.
Dalam pasal 1214 Tuhan terus berbicara mengenai dosa-dosa

Kitab Yoel
nubuat Yoel dapat berlaku di zaman kita, khususnya hal
yang menyangkut hari Tuhan yang paling sering kita
sebut Kedatangan Kedua Yesus Kristus.

Yoel adalah seorang Nabi Yehuda. Kitab Yoel adalah nubuat
yang memastikan kepada orang-orang bahwa dengan
bertobat mereka akan kembali menerima berkat-berkat
Allah. Kita sedikit sekali mengetahui mengenai Nabi Yoel.
Yoel 1:1 memberitahu kita nama ayahnya, tetapi informasi
tidak diberikan mengenai kehidupan pribadinya.
Kemungkinan kecil sekali bahwa Yoel yang menulis kitab
ini sama dengan Yoel yang disebut-sebut di tempat lainnya
dalam Alkitab. Karena Yoel tidak menyebutkan mengenai
bangsa-bangsa Asyur atau Babel, sulit mengetahui kapan
dia tinggal dan menulis kitab ini. Akan tetapi, tampaknya
dia sangat mengenal Yehuda, sehingga kita beranggapan
bahwa dia berkhotbah di sana.

Yoel 1
Belajar dari Serangan
Belalang

Hari Tuhan

Bencana-bencana alam sering membuat kita merasa lemah dan
tidak berdaya dalam menghadapi kekuatannya yang luar biasa
dan tidak dapat dikendalikan. Yoel 1 berisi pelajaran yang jelas
yang diajarkan Yoel dengan menggunakan bencana alam
wabah belalanguntuk mengajarkan kepada orang-orang
mengenai betapa tidak berdaya mereka jika mereka tidak bertobat
sebelum hari Tuhan datang dan orang jahat dihakimi. Secara
khusus dia membandingkan serangan belalang dengan serangan
tentara yang akan datang ke negeri mereka dan menghancurkan
bangsa yang tidak mau bertobat sebagai bagian dari
penghakiman Allah. Penghakiman jenis ini juga dinubuatkan
untuk akhir zaman (lihat A&P 5:19; 45:31; 87). Yoel
menyarankan agar orang-orang berkumpul di rumah Tuhan
dengan berpuasa dan berdoa agar dibebaskan dari keadaan sulit
mereka sama seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Orang
Suci di zaman akhir agar berdiri di tempat-tempat kudus
(A&P 45:32).

Pesan Yoel berpusat pada apa yang dia sebut hari Tuhan
(Yoel 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14). Hari Tuhan mengacu pada
hari atau saat penghukuman ketika Tuhan mendatangkan
ganjaran dan hukuman. Meskipun kita sering mengacu
pada Kedatangan Kedua sebagai hari Tuhan, ada hari-hari
Tuhan lainnya. Misalnya, ketika Israel ditaklukkan oleh
orang Asyur, itu adalah hari penghukuman Tuhan bagi
Israel. Untuk tingkat perorangan, hari Tuhan dapat berarti
hari pada waktu seseorang meninggal.

Penerapan di Zaman Akhir
Meskipun nubuat-nubuat Yoel telah diterapkan kepada
orang-orang di zamannya, Moroni mengatakan kepada
Joseph Smith bahwa suatu bagian dalam Yoel 2:2832 akan
segera digenapi (lihat Joseph Smith 2:41). Oleh karena itu,
kita hendaknya mempertimbangkan bagaimana nubuat-
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B

Yoel 2

Nubuat Zaman Akhir

Bacalah Yoel 2:2832; Joseph Smith 2:41. Dengan cara-cara
apakah Anda melihat nubuat ini telah digenapi?

Siapa yang Akan Dapat
Selamat di Hari
Penghakiman?

Yoel 3
Pertempuran Besar

Orang sering memikirkan mengenai Kedatangan Kedua
Juruselamaat sebagai hari yang menakutkan. Tetapi Tuhan
mengatakan bahwa yang benar tidak perlu takut (1 Nefi
22:17). Joseph Fielding Smith selanjutnya menambahkan, Itu
bukan hari yang mengerikan dan menakutkan bagi orang benar
(Doctrine of Salvation, dikumpulkan oleh. Bruce R. McConkie,
3 jilid [19541956], 1:173). Yoel 2 mencatat sejumlah nubuat
kegelapan yang membuat sejumlah orang takut. Sewaktu Anda
membaca, carilah juga informasi mengenai apa yang akan Tuhan
lakukan di zaman akhir dan pada waktu Kedatangan Kedua yang
dapat memberi Anda semangat dan pengharapan.

Yoel 3 cocok untuk zaman akhir. Sesungguhnya, pasal ini
tampaknya menggambarkan mengenai suatu pertempuran yang
sering disebut-sebut dalam tulisan suci sebagai Harmagedon,
yang akan terjadi sebelum Kedatangan Kedua Juruselamat.
Harmagedon adalah suatu pertempuran dimana Tuhan akan
berperang bagi umat-Nya untuk membantu mereka agar
menang. Pertempuran tersebut adalah bagian dari penghakiman
dan kehancuran orang jahat sebelum Milenium.

Memahami Tulisan Suci
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Yoel 2
Bau anyir (ayat 20)Bau
amis

A

Kita tidak boleh lupa bahwa pertempuran Harmagedon
tentu saja bukan merupakan satu-satunya saat ketika
umat Tuhan berada atau terlibat dalam peperangan.
Sebetulnya, perang kita melawan Setan dimulai di
kehidupan prafana (lihat Wahyu 12:711). Setan
disingkirkan pada waktu itu, tetapi dia masih
mengadakan perang terhadap orang-orang suci Allah
(A&P 76:29). Perang ini adalah salah satu konsekuensi
kekal, dan kita harus sadar bahwa sementara waktu
Kedatangan Kedua semakin dekat, Setan tidak hanya
akan menghasut manusia untuk terlibat dalam
peperangan fisik, tetapi dia juga akan meneruskan
peperangannya untuk menghancurkan anak-anak Bapa
Surgawi secara rohani. Jadi sementara kita mencermati
Harmagedon sebagai salah satu tanda kedatangan
Juruselamat, kita tidak boleh lupa bahwa kita sudah
terlibat dalam suatu pertempuran besar melawan
kekuatan jahat, dan kita harus berani dalam peperangan
ini. Bacalah Yoel 3:1621; 1 Nefi 14:1114; 22:1617 dan
jelaskan bagaimana Tuhan telah berjanji untuk menolong
umat-Nya dalam perang fisik dan rohani di zaman akhir.
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Memenangkan Perang

Menjawab Pertanyaan Yoel

Sepuluh ayat pertama
dari Yoel 2 menguraikan
mengenai kehancuran
yang mengerikan yang
terjadi pada hari
Tuhan. Ayat 11
mengajukan pertanyaan
yang membuat kita
bertanya-tanya setelah
membaca nubuat-nubuat
yang
suram dan mengerikan tersebut. Setelah membaca Yoel
2:1220; Ajaran dan Perjanjian 45:57, tulislah jawaban
terhadap pertanyaan pada akhir Yoel 2:11.
Siapakah yang dapat tinggal
pada hari Tuhan?

Kitab Amos
Nabi Perdamaian dan Kemakmuran

kemakmuran karena ada yang menjadi sangat kaya dengan
tidak menghormati hukum Tuhan sementara yang lainnya
menjadi lebih miskin. Selain itu, sebagian besar bangsa,
termasuk raja-raja, mengambil bagian dalam penyembahan
berhala, dan sedikit sekali yang mematuhi perintah-perintah

Amos bernubuat di Kerajaan Utara kira-kira tahun 760750
SM, hampir bersamaan waktunya dengan Nabi Hosea. Pada
waktu itu, Kerajaan Utara Israel mengalami kedamaian dan
kemakmuran. Akan tetapi, tidak semua mengalami
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Tuhan mengutus Amos untuk memerintahkan orang agar
bertobat dari dosa-dosa ini.
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Amos 12

○
○
○
○
○

○

○

Balai musim dingin (ayat
15)Rumah orang kaya
yang telah mengabaikan
Allah dan para nabi-Nya.

○

Tanduk-tanduk mezbah itu
dipatahkan (ayat 14)
Penyembahan mereka
terhadap allah telah menjadi
tidak berdaya dan hampa.
(Tanduk adalah lambang
kekuatan).

Amos adalah seorang peternak domba sederhana dari
sebuah kota kecil, tetapi dia memiliki pesan yang kuat dan
penting mengenai bagaimana menerapkan asas-asas injil di
dalam kehidupan kita, dan mengenai hukuman-hukuman
Allah kepada orang yang sombong.

○

Amos 3

Latar Belakang

Amos 3:7Tuhan Selalu Memanggil Nabi untuk
Menyampaikan Firman-Nya
Amos 3:7 berisi kebenaran yang sangat penting bagi pesan
Pemulihan: Allah selalu bekerja melalui para nabi untuk
melaksanakan firman dan pekerjaan-Nya di antara manusia.
Setelah mengutip Amos 3:7, Penatua LeGrand Richards
mengatakan Sekarang, jika kita memahami bahwa, tidak
seorang pun dapat mencari pekerjaan di bumi ini yang tidak
dipimpin oleh seorang nabi. Tuhan tidak pernah
melaksanakan pekerjaan yang telah diakui-Nya tanpa
menunjuk seorang nabi sebagai pemimpinnya (dalam
Conference Report, Oktober 1975, 75; atau Ensign, November
1975, 50).

Kutukan bagi Israel dan
Bangsa-bangsa di Sekitarnya
Amos mengawali nubuat-nubuatnya dengan pesan mengenai
hukuman Tuhan kepada beberapa bangsa yang mengelilingi
Israel: Aram (dikenali dengan ibu kotanya, Damsyik; lihat Amos
1:35), Filistin (dikenali dengan kota-kota utamanya Gaza,
Asdod, Askelon, dan Ekron; lihat Amos 1:68), Finisia (dan kota
utamanya, Tirus; lihat Amos 1:910), Edom (lihat Amos 1:11
12), Amon (lihat Amos 1:1315), dan Moab (lihat Amos 2:13).
Masing-masing dihukum atas dosa-dosanya dan karena
menyerang Israel.
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Penguasaan Ayat SuciAmos 3:7

1. Dalam Amos 3:36, Amos mengajukan tujuh
pertanyaan, yang jawabannya jelas tidak. Dia
mengajukan pertanyaan tersebut untuk menekankan
pokok dalam ayat 7 bahwa yang dia rasakan adalah
suatu kepastian. Apa yang dikatakan Amos akan
pasti terjadi? (Lihat juga 1 Nefi 22:2).

Hukuman-hukuman ini telah menarik perhatian orang Israel,
dan mereka mungkin setuju dengan keputusan Amos, tetapi Dia
juga menghukum Yehuda (lihat Yoel 2:45) dan Israel (lihat
Yoel 2:616). Amos membiarkan orang Israel tahu bahwa
keadilan Allah sama bagi semua orang yang berdosa kepadaNyapada akhirnya mereka semua akan dihukum. Sisa Kitab
Amos sebagian besar adalah pesan peringatan kepada Israel agar
mereka bertobat.

2. Berikan satu contoh mengenai sebuah rahasia yang
diungkapkan Tuhan di zaman kita dan bagaimana hal
itu telah memberkati kehidupan orang yang
mendengarkan dan mematuhinya.

Amos 3
Peranan Nabi

Banyak orang di dunia sekarang percaya bahwa Bapa Surgawi
tidak lagi berbicara kepada anak-anak-Nya melalui nabi. Amos 3
mencatat apa yang Amos katakan mengenai Tuhan dan para
nabi. Carilah ajaran-ajaran mengenai nabi maupun apa yang
Tuhan katakan akan terjadi dengan Israel jika mereka tidak
mendengarkan para nabi mereka.

B

Apakah Akibat-akibatnya?

Bacalah Amos 3:1115; Ajaran dan Perjanjian 1:1116 dan
tulislah apa yang Tuhan katakan akan terjadi dengan
mereka yang menolak mendengarkan dan mematuhi
nabi.
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Amos 4

A

1. Dalam Amos 4:611 Tuhan menjelaskan apa yang telah
Dia lakukan untuk membujuk Israel agar kembali
kepada-Nya. Buatlah daftar apa yang telah Dia
ucapkan.

Aku Telah Berusaha
Menolongmu

2. Menurut Anda bagaimana hukuman Tuhan dapat
mempengaruhi Israel untuk kembali kepada-Nya?
(lihat Alma 32:13; Helaman 12:26).

Pernahkah Anda berusaha dengan susah payah berbuat baik
kepada seseorang tetapi akhirnya dia menolak Anda dan tawaran
Anda. Israel menolak Allah yang telah membebaskan mereka
dari perbudakan orang Mesir dan yang telah memberi mereka
negeri perjanjian (lihat Amos 2:910). Amos 4 menceritakan
apa yang dikatakan Tuhan akan Dia lakukan agar membuat
Israel kembali kepada-Nya. Sewaktu Anda membaca carilah
apa yang Dia katakan.

3. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 122:78 dan pikirkanlah
mengenai masa sulit yang pernah Anda alami.
Bagaimana agar pencobaan dapat menjadi berkat?

Amos 5
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Mencari Tuhan dan Hidup

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Maklumkanlah
persembahanpersembahan sukarela
(ayat 5)Komentar
mengenai kehidupan benar
Israel karena mereka suka
memamerkan bagian luar
tata cara agama tetapi tidak
mau patuh kepada
perintah-perintah Allah

Amos 5 menceritakan bagaimana orang Israel kembali diberi
dorongan semangat untuk mencari Tuhan dan bertobat dari
cara-cara jahat mereka. Khususnya, Tuhan mengutuk
keserakahan dan penyembahan berhala mereka. Dia mengatakan,
jika mereka mau mencari Tuhan, maka mereka akan hidup
(lihat ayat 36, 1415), tetapi jika mereka tidak mau, mereka
akan dibawa ke dalam penawanan.

○
○
○
○
○
○
○

○

Beragi (ayat 5)Ragi
(Mempersembahkan roti
beragi dengan korban
bakaran dilarang)

○

○

Betel, Gilgal (ayat 4)
Tempat-tempat sembahyang
yang telah menjadi cemar

○

Amos 4
Lembu-lembu Basan (ayat
1)Secara harfiah artinya
sapi yang berasal dari daerah
yang sangat kaya dengan
tanaman; secara simbolis
artinya wanita-wanita kaya
yang hanya peduli pada
dirinya sendiri

Bagaimana Hal ini Akan Berhasil?

Gigi yang tidak disentuh,
kekurangan roti (ayat 6)
Bencana kelaparan
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Penyakit sampar (ayat
10)Penyakit yang
mengerikan

A

Bagaimana Pendapat Anda?

Bacalah Amos 5:46, 1415. Karena kita semua harus mati
suatu hari kelak, jelaskan cara-cara menurut Anda
mengenai mengapa orang yang mencari Tuhan akan
hidup.

Amos 4:2Bagaimana Tuhan Mengangkat Umat-Nya
Dengan Kait dan Kail Ikan?
Orang Asyur terkenal dengan perbuatannya yang
memasukkan kait pada bibir, hidung, atau pipi para musuh
mereka dan menghubungkan mereka satu sama lain dengan
rantai. Tawanan yang diikat rantai mempermudah mereka
untuk menjaga dan menggiring mereka.

Amos 6
Celakalah Mereka yang
Merasa Tenteram
Adakah di antara orang di Gereja zaman sekarang yang
tampaknya berpikiran bahwa mereka akan diselamatkan hanya
karena mereka adalah anggota Gereja, bahkan meskipun mereka
tidak betul-betul mengasihi dan melayani Tuhan. Orang Israel
sering membuat kesalahan dengan berpikiran bahwa Tuhan tidak
akan pernah membiarkan mereka dihancurkanbahkan
meskipun mereka tidak hidup benarkarena mereka adalah umat
pilihan Allah? (lihat Ulangan 7:6).
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Amos 7:79; 8:13; 9:14). Akibat dari dosa-dosa ini adalah
bahwa Kerajaan Utara Israel akan ditaklukkan dan dibawa ke
dalam penawanan. Akan tetapi, Allah, tidak akan membiarkan
Israel dihancurkan seluruhnya. Dalam pasal 9, Tuhan berjanji
kepada mereka bahwa meskipun mereka akan diceraiberaikan di
antara semua bangsa, di zaman akhir mereka akan dikumpulkan
kembali ke negari perjanjian mereka.

Dalam Amos 6 Tuhan menghukum mereka karena mereka lebih
memikirkan kekayaan dan kesenangan mereka daripada memikirkan
mengenai keadilan, belas kasihan, atau Allah mereka (lihat juga 2
Nefi 28:2124). Karena sikap ini, Tuhan mengatakan bahwa Israel
akan dibawa ke dalam penawanan oleh musuh-musuh mereka.

Amos 79
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Lima Penglihatan Amos

A

Kegiatan PilihanApakah Artinya?

1. Amos 8:1112 menguraikan mengenai kemurtadan.
Carilah tahu makna kata kemurtadan dan ceritakan
mengapa ayat-ayat dalam Amos ini merupakan uraian
yang baik mengenai kemurtadan umum yang terjadi di
bumi.

Amos 79 menceritakan mengenai lima penglihatan yang Amos
terima dari Tuhan. Masing-masing memperlihatkan bahwa
Tuhan bermaksud menghancurkan seluruh kerajaan Israel jika
orang-orang tidak mau bertobat. Dua penglihatan pertama
adalah mengenai kehancuran yang dibatalkan karena Israel
bertobat (lihat Amos 7:16). Ketiga penglihatan berikutnya
mengungkapkan cara-cara dimana Israel tidak bertobat (lihat

2. Dengan menggunakan simbol-simbol yang sama untuk
injil yang digunakan Amos dalam Amos 8:1112,
buatkah sebuah iklan untuk mengundang orang-orang
agar mau menyelidiki kebenaran. Anda dapat menulis
slogan untuk iklan atau menggambar untuk suatu
poster.

Kitab Obaja
Pesan Keadilan

Obaja

Pernahkan seseorang memanfaatkan Anda sewaktu Anda
berada dalam situasi yang sulit? Obaja mengutuk bangsa
Edom karena memanfaatkan Yerusalem. Ketika sebuah
kekuatan asing menyerang Yerusalem, orang Edom
membantu mengalahkan orang Yahudi dan mencuri harta
milik mereka. Obaja menubuatkan mengenai kehancuran
Edom karena kekejaman mereka terhadap Yehuda dan
mengenai keselamatan yang akhirnya akan diberikan
kepada Israel di Gunung Sion.

Menebus Orang Mati

Latar Belakang Singkat untuk Kitab yang
Singkat
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Obaja 1:21Penyelamat-penyelamat
di Atas Gunung
Sion
Para nabi zaman modern telah menunjuk kepada Obaja 1:21
sebagai nubuat mengenai pekerjaan bait suci di zaman akhir
yang dilaksanakan bagi orang yang telah mati tanpa
berkesempatan mendengarkan injil dan menerima tata caratata caranya. Nabi Joseph Smith mengatakan Tetapi
bagaimanakah mereka menjadi penyelamat-penyelamat di
Gunung Sion Dengan membangun bait suci, membangun
kolam baptisan, dan melaksanakan serta menerima semua
tata cara, baptisan, penetapan, penyucian, pengurapan,
penahbisan dan kuasa pemeteraian ke atas kepala mereka,
atas nama semua leluhur yang telah meninggal, dan
menebus mereka agar mereka dapat bangkit pada
kebangkitan pertama dan dipermuliakan pada takhta
kemuliaan bersama mereka; dan dengan ini menjadi rantai
yang mengikat hati para ayah kepada anak-anak, dan anakanak kepada para ayah, yang menggenapi misi Elia
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 330).

Nama Obaja berarti
hamba (atau
penyembah)
Yehova. Kitabnya
mungkin ditulis
kira- kira tahun
586 SM, tidak lama
setelah kehancuran
Yerusalem dan
merupakan kitab
tersingkat dari
semua kitab dalam
Perjanjian Lama.

Yehuda
Moab
Edom
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Kitab Yunus
Nabi dan Kitab yang Luar Biasa

Rencana Perjalanan ke Tarsis

Kitab Yunus adalah satu-satunya kitab dalam bagian para
Nabi Perjanjian Lama yang khusus mencatat apa yang
terjadi dengan nabi, bukan mencatat wahyu-wahyu dan
nubuat-nubuatnya. Yunus kemungkinan besar tinggal pada
waktu Raja Yerobeam II memerintah di Israel (kira-kira
tahun 793753 S.M). Sewaktu Anda membaca Kitab Yunus,
pertimbangkanlah apa yang diajarkan kitab ini kepada
Anda mengenai kasih Allah. Juga perhatikan bahwa
meskipun kitab ini singkat, Yesus menyebutkan dua bagian
dari padanya pada waktu pelayanan fana-Nya (lihat Matius
12:3941; Lukas 11:2932).

EROPA
Tarsis

Niniwe

ASIA
AFRIKA
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Yunus 12

A

Mencari Detail

1. Mengapa awak kapal membangunkan Yunus?
2. Gagasan siapa agar Yunus harus dibuang ke dalam
laut?

Dapatkah Anda Lari
dari Tuhan?

3. Apa yang dipersiapkan Tuhan untuk menelan Yunus?

B

Apa Pendapat Anda?

Tulislah mengenai mengapa seseorang dapat merasa
harus melarikan diri dari melakukan tugas yang Allah
ingin agar dia lakukan atau menolak pemangilan di
Gereja. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari
pengalaman Yunus dalam Yunus 1 mengenai berusaha lari
dari Tuhan (lihat Musa 4:1216).

Apa yang akan Anda katakan atau bagaimana perasaan Anda
seandainya para pemimpin menugaskan Anda (sendiri) untuk
membagikan injil kepada orang yang paling kejam dan jahat
yang Anda kenal? Yunus 12 menceritakan bagaimana Yunus
dipanggil untuk pergi ke Niniwe, ibu kota Asyur, dan
memperingatkan orang Asyur untuk bertobat. Orang Asyur
terkenal atas kejahatan dan kekejaman mereka yang luar biasa
dan telah menaklukkan Aram dan mengancam untuk
menaklukkan Israel.

C

Lambang Juruselamat

Berapa lamakah Yunus berada di perut ikan? Bacalah juga
Matius 12:3841 dan tulislah bagaimana pengalaman
Yunus sama seperti apa yang terjadi dengan Juruselamat.
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Yunus 1

Yunus 34

Nazar (ayat 16)Janji

○
○
○
○

○

○

○

○

○

Aku terangkum oleh arus
air (ayat 3)Aku dipenuhi
dengan air

○

Yunus 2

Yunus di Niniwe

Mereka yang berpegang
teguh pada berhala kesiakesiaan, merekalah yang
meninggalkan Dia (ayat
8)Mereka yang
mengandalkan berhalaberhala kehilangan bantuan
Tuhan

Niniwe, ibu kota Asyur, adalah kota yang sangat besar di zaman
itu. Luasnya kira-kira 96 kilometer persegi dan memiliki
penduduk kira-kira 120.000 (lihat Yunus 4:11). Niniwe dikenal
sebagai kota yang sangat jahat. Yunus 34 mencatat apa yang
orang-orang lakukan ketika Yunus menceritakan kepada mereka
bahwa mereka akan dihancurkan karena kejahatan mereka, dan
bagaimana reaksi Yunus terhadap tanggapan mereka. Perhatikan
apa yang mereka lakukan dan apa pula yang Yunus pelajari dari
misinya.

Yunus 1:23Niniwe dan Tarsis
Niniwe dan Tarsis melambangkan dua kutub yang
berlawanan antara Timur Tengah dan dunia Mediterania.
Ketika Yunus mulai mengadakan perjalanan ke Tarsis,
tampaknya dia berusaha pergi sejauh mungkin dari Niniwe.
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Pernyataan kepada
Penduduk Niniwe

○
○
○
○

Duduklah ia di abu (ayat
6)Suatu tanda
kerendahan hati atau
kesedihan

○

Kain kabung (ayat 5, 6, 8)
Kain kasar yang dipakai
untuk memperlihatkan
kerendahan hati atau
kesedihan

○

Yunus 3

○
○
○
○
○
○

Pengasih dan penyayang
(ayat 2)Pengampun,
melalui kuasa Kurban
Tebusan

○

Yunus 4
Tak tahu membedakan
tangan kanan dari tangan
kiri (ayat 11)Tidak tahu
membedakan antara yang
benar dan yang salah

B

Yunus 3:58 mengatakan
bahwa ketika Raja
mendengar pesan Yunus
dia membuat sebuah
pernyataan kepada
penduduknya.
Berdasarkan pada apa
yang telah Anda baca
dalam Yunus 3, tulislah
menurut Anda apa isi
pernyataan tersebut dan
apa yang Anda ketahui
mengenai penduduk
Niniwe.

Apakah yang Dia Pikirkan?

Uraikan bagaimana perasaan Yunus mengenai apa yang
Allah lakukan dalam Yunus 3:10 dan menurut Anda
mengapa dia memiliki perasaan seperti itu.
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A

C

Apakah Pesannya?

Ceritakan apa pendapat Anda mengenai pesan dari Kitab
Yunus (Anda dapat memilih lebih dari satu).

Menulis Sebuah Pernyataan

Kitab Mikha
Nubuat Mengenai Mesias

dan Yehuda sama sekali dalam keadaan tidak berdaya. Dia
menubuatkan bahwa setelah dihukum, Israel akan dikumpulkan
kembali.

Nama Mikha mempunyai arti yang menyerupai Yehova.
Mikha berasal sebuah kota kecil di bagian selatan Yehuda
(lihat Mikha 1:1) dan bernubuat antara tahun 740697 SM
pada waktu pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia,
raja-raja Yehuda; Mikha bernubuat kira-kira pada waktu
yang sama dengan Yesaya. Pesan Mikha adalah untuk Israel
dan Yehuda dan berisi kata-kata hukuman dan
penghakiman dan juga pengharapan dan janji akan
pemulihan yang penuh kasih bagi umat Tuhan di kemudian
hari. Mikha paling terkenal atas nubuatnya yang luar biasa
mengenai kelahiran Mesias (lihat Mikha 5:2).

Mikha 3
Para Pemimpin yang Jahat
Ditegur

Mikha 12

Orang macam apakah yang dipilih Allah untuk menjadi hambaNya? Mikha 3 menceritakan perbuatan salah yang dikatakan
Mikha dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pemimpin
bagi Israel dan hamba Allah. Carilah apa yang dia katakan
sewaktu Anda membaca.

Israel dan Yehuda
Keduanya Akan Jatuh
Mikha 12 berisi nubuat-nubuat Mikha bahwa Tuhan akan
datang untuk menghukum Israel dan Yehuda karena dosa-dosa
mereka. Secara khusus dia menyebutkan dosa-dosa karena
menyembah berhala dan menginginkan kekayaan dan kemudian
memperoleh kekayaan tersebut melalui kekerasan dan
ketidakjujuran. Akan tetapi, Mikha tidak meninggalkan Israel
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beberapa berita bagus. Tiga ayat pertama sama seperti nubuat
Yesaya mengenai gunung Tuhan di puncak-puncak gunung
(lihat Yesaya 2:14). Sebagian besar dari ayat-ayat lainnya
dalam pasal 4 adalah mengenai akan seperti apakah Sion ketika
kita mencari Tuhan dan Sion-Nya.
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Kedatangan Mesias

Yang muak terhadap
keadilan dan yang
membengkokkan segala
yang lurus (ayat 9)
Membenci keadilan dan
memutarbalikkan yang
benar

Mikha 5 mencatat bahwa Mikha meramalkan kedatangan
pertama Juruselamat dimana di zaman akhir orang Israel akan
dibebaskan dari musuh-musuh mereka dan menjadi orang benar.

○

○

○

Mikha 5

○
○

Dengan darah, dengan
kelaliman (ayat 10)
Dengan membunuh dan
kejahatan
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A

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Tenungan (ayat 6, 11)
Meramalkan masa depan
dengan menggunakan caracara yang tidak ditetapkan
Allah

Matahari akan terbenam
bagi para nabi itu, para
pelihat akan mendapat
malu, tukang-tukang
tenung akan tersipu-sipu
(ayat 67)Ungkapanungkapan yang artinya
bahwa para nabi palsu akan
dibungkam

Timbunan puing (ayat
12)Diubah menjadi
timbunan batu-batu
Gunung bait suci akan
menjadi bukit yang
berhutan (ayat 12)Bait
suci akan menjadi seperti
bukit yang penuh
ditumbuhi dengan pohonpohon dan semak-semak

Mikha 67
Dosa-dosa Israel dan Belas
Kasih Tuhan
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A

Bagaimana Hal Itu Digenapi?

Nubuat dalam Mikha 5:2 diberikan kira-kira tahun 700
SM. Bacalah Matius 2:16; Lukas 2:17. Siapakah yang
menggenapi nubuat Mikha? Nama tambahan Efrata dalam
Mikha 5:2 mungkin digunakan untuk menunjukkan
Betlehem di Yudea yang berbeda dengan Betlehem di
Zebulun.

○

Mendapat sesuatu untuk
dikunyah,
menyatakan
perang (ayat 5)Nabi-nabi
palsu akan mengatakan
damai kepada mereka
yang memberi mereka
makan, tetapi akan
memerangi mereka yang
tidak mau memberinya.

○

○

Merobek kulit, memakan
daging bangsaku,
mengupas kulit,
meremukkan tulangtulang, mencincangnya
(ayat 2, 3)Ungkapanungkapan yang digunakan
untuk menggambarkan
kekejaman para pemimpin
Israel dan Yehuda. Para
pemimpin sebetulnya tidak
makan daging manusia.
Mereka menggunakan
wewenang mereka untuk
memperkaya diri dengan
merampas makanan,
pakaian, dan harta milik
orang lain.

○

Mikha 3

Membalikkannya

1. Buatlah daftar perbuatan salah apa yang dikatakan
dalam Mikha 3 dilakukan oleh para pemimpin.

Mikha 6 mencatat bahwa Tuhan menghukum Israel atas
ketidakjujuran dan keserakahan, kekerasan, dan penyembahan
berhala mereka. Mikha 7 memberikan janji Tuhan bahwa di
zaman akhir, ketika Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan,
Dia akan berbelas kasih kepada mereka.

2. Tulislah mengenai seorang pemimpin Gereja yang
Anda kenal atau gunakan contoh dalam tulisan suci
dan uraikan sifat-sifatnya dalam mengikuti Tuhan dan
memimpin orang lain.
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Mikha 4

A

Apakah yang Dituntut?

1. Menurut Mikha 6:78, apakah yang dituntut untuk
menjadi yang baik dalam pandangan Tuhan?

Tuhan Akan Memerintah
di Sion

2. Mikha 6:78 ditulis untuk orang-orang zaman dahulu.
Tulislah ulang ayat 7 dengan menggunakan contohcontoh mengenai apa yang mungkin diberikan orang
sekarang yang tidak baik kecuali disertai oleh sifatsifat seperti Kristus sebagaimana dicatat dalam ayat 8.

Dengan menggunakan pola dari nubuat-nubuat Mikha, Mikha
4 menyampaikan berita buruk dalam Mikha 3 setelah
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Kitab Nahum
Pesan Penghiburan

kitabnya menuntun kita untuk percaya bahwa dia menulis
nubuat-nubuatnya pada kira-kira tahun 663612 SM, yaitu
pada waktu Asyur merupakan negara paling kuat di dunia
Timur Tengah.

Nahum berarti penghiburan dalam bahasa Ibrani. Karena
kitab singkat Nahum adalah nubuat mengenai hukumanhukuman Allah terhadap Niniwe, ibu kota Asyur, pesannya
pasti telah menghibur orang Israel yang telah menderita di
tangan orang Asyur.

Nubuat-nubuat Nahum mengenai kehancuran Asyur juga
berlaku kepada dunia sebelum dan pada waktu Kedatangan
Kedua.

Latar Belakang
Sebagaimana halnya dengan para nabi dalam Perjanjian
Lama, sedikit sekali yang kita ketahui mengenai Nahum. Isi

Kitab Habakuk
menggunakan orang Babelbangsa yang lebih jahat dari orang
Yahudiuntuk menghancurkan umat perjanjian-Nya yang
telah menjadi jahat. Dalam Habakuk 2:220 Tuhan menjawab
dengan mengatakan bahwa orang Babel juga akan dihancurkan
karena kejahatan merekameskipun tampaknya mereka akan
makmur untuk sementara.

Pertanyaan Seorang Nabi dan Jawaban
dari Allah
Habakuk tampaknya tinggal pada waktu Yehuda tumbuh
menjadi semakin jahat meskipun ada upaya para nabi untuk
mengubah keadaan rohani bangsa tersebut. Kitab singkat
Habakuk berisi dua pertanyaan yang diajukannya kepada
Tuhan, jawaban Tuhan, dan doa yang diucapkanya untuk
mengakui kebijaksanaan sempurna Tuhan dalam hal yang
menyangkut cara Dia berhubungan dengan anak-anak-Nya.

Habakuk 3
Doa Habakuk

Berapa Lama Lagi,
Tuhan Aku Berteriak,
Tetapi Tidak
Kaudengar

Habakuk 3 berisi sebuah doa, yang ditulis dalam bentuk puisi
Ibrani, dimana Habakuk memberikan kesaksian mengenai kuasa
dan kebaikan Allah dan komitmen pribadinya untuk mengikuti
Tuhan bahkan pada saat-saat sulit yang dialami umatnya.
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Habakuk 12

A

Pertanyaan dan Jawaban

Menggunakan Kata-kata Anda Sendiri
Komitmen Saya untuk
Mengikuti Tuhan

Habakuk 1:24 mencatat bahwa Habakuk menanyakan kepada
Tuhan mengenai kejahatan orang Yahudi dan mengapa Dia
mengizinkan kejahatan seperti itu terjadi di antara umat-Nya.
Tuhan menjawabnya dalam Habakuk 1:511, dengan
menjelaskan bahwa karena kejahatan orang Yahudi, orang Babel
segera akan menaklukkan mereka. Dalam Habakuk 1:1217,
Habakuk bertanya kepada Tuhan mengapa Dia mau
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Bacalah Habakuk 3:1718
dimana Habakuk
mengungkapkan
komitmen untuk
mengikuti Tuhan bahkan
pada saat yang sulit
sekalipun. Tulislah
pernyataan singkat Anda
sendiri yang
mengungkapkan
komitmen Anda untuk
mengikuti Tuhan.

Kitab Zefanya
Filistin (lihat ayat 47), orang Moab dan Amon (lihat ayat 8
11), orang Etiopia (lihat ayat 12), dan orang Asyur (lihat ayat
1315).

Zefanya menubuatkan bahwa hari Tuhan akan datang
dengan kekuatan yang dahsyat ke atas orang jahat, tetapi
akan memberikan pengharapan dan masa depan yang indah
bagi mereka yang mencari Tuhan dan hidup dengan benar.

Nabi Keturunan Raja

Zefanya 3

Ayat pertama Zefanya mengidentifikasi dia sebagai
keturunan Raja Hizkia, seorang Raja Yehuda yang hidup
benar yang tinggal kira-kira seratus tahun sebelum kitab ini
ditulis. Zefanya bernubuat di zaman Raja Yosia, seorang
Raja benar Yehuda lainnya, yang berarti bahwa dia tinggal
kira-kira pada waktu yang sama dengan Habakuk, Mikha,
dan Yeremia muda.

Kata-kata Pendorong
Semangat

Persiapan Mempelajari Zefanya

Seseorang yang telah berbuat dosa dapat tergoda untuk
menyerah dan berpikir bahwa tidak mungkin bagi dirinya untuk
dapat kembali. Karena perasaan patah semangat ini, maka
penting untuk tidak saja berbicara dengan jelas mengenai
perbuatan salah yang telah dilakukan oleh orang yang berdosa
tersebut, tetapi juga membicarakan kata-kata pengharapan agar
orang yang berdosa tersebut terdorong untuk bertobat dan
memandang masa depan yang lebih cerah. Zefanya 3 berisi
perkataan pendorong semangat dari Tuhan kepada orang Yehuda.

Kitab Zefanya berisi dua gagasan utama:
1. Hari Tuhan. Tuhan akan datang untuk menghukum
orang-orang yang terlibat dalam dosa dan
kemunafikan. Kebenaran ini berlaku bagi bangsa
Yehuda pada masa Zefanya maupun kepada orang
jahat di sepanjang zaman, khususnya mereka yang
tinggal pada waktu Kedatangan Kedua.
2. Pemulihan dan pemurnian. Allah akan mendekatkan diriNya dan memurnikan orang yang merendahkan
hatinya pada saat Dia mendatangkan hukuman-Nya.
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Zefanya 3

Zefanya 12
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Hari Penghakiman

A

Menceritakan Apa yang Mengesankan
Anda

Zefanya 3:820 menggambarkan mengenai zaman akhir
dan cara-cara mengagumkan yang akan dilakukan Tuhan
untuk membawa kembali umat perjanjian-Nya kepadaNya setelah diceraiberaikan dan dibawa ke dalam
penawanan karena dosa-dosa mereka. Sewaktu Anda
membaca ayat-ayat ini, pikirkanlah mengenai bagaimana
ayat-ayat tersebut dapat berlaku bagi orang-orang di
zaman sekarang yang perlu kembali kepada Tuhan atau
yang khawatir dan takut akan hari kiamat. Tulislah
setidaknya dua kebenaran yang dikatakan Tuhan dalam
pasal ini yang paling membuat Anda terkesan dan
jelaskan mengapa.

Zefanya 1 mencatat nubuat Zefanya mengenai apa yang akan
terjadi dengan orang Yehuda karena dosa-dosa mereka, yang
mencakup penyembahan berhala, perbuatan jahat terhadap satu
sama lain, dan mengira bahwa mereka masih benar sementara
mereka berbuat kejahatan.
Zefanya 2 menceritakan bahwa Zefanya bernubuat bahwa tidak
saja orang Babel akan menghancurkan orang Yahudi, tetapi
juga semua orang jahat di sekitar Yehuda, termasuk orang

Kitab Hagai
Dorongan Semangat untuk Membangun
Bait Suci

tetapi kesulitan dan biaya melaksanakan tugas tersebut,
perlawanan dari musuh-musuh mereka, dan kurangnya
dukungan dari raja-raja setelah Koresh membuat orang
Yahudi merasa patah semangat. Selama enam belas tahun
hampir tidak ada pekerjaan apa pun yang berhasil
dilaksanakan dalam pembangunan bait suci tersebut. Hagai
menubuatkan pada tahun 520 SM, mengajar orang-orang
untuk menjadikan pembangunan bait suci sebagai prioritas

Pada tahun 538 SM Raja Koresh dari Persia (juga disebut
dalam Kitab Ezra) mengizinkan orang Yahudi kembali ke
Yerusalem dan membangun kembali bait suci mereka yang
telah dihancurkan oleh orang Babel. Pada awalnya orang
Yahudi sangat bersemangat dengan adanya kesempatan ini,
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perjalanan untuk mencapai São Paulo. Setelah meluangkan
waktu selama empat hari yang indah di bait suci melakukan
pekerjaan Tuhan, keluarga ini kemudian harus mengadakan
perjalanan selama tujuh hari lagi untuk kembali ke rumah
mereka. Tetapi mereka kembali pulang dalam keadaan bahagia,
merasa bahwa kesulitan-kesulitan dan perjuangan mereka tidak
ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan besar dan berkatberkat yang mereka alami di rumah Tuhan (dalam Conference
Report, Oktober 1994, 34; atau Ensign, November 1994, 27).

utama dan memberi dorongan semangat kepada mereka
untuk melanjutkan pembangunan kembali bait suci
meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini.

Persiapan Mempelajari Hagai
Hagai memberikan tanggal yang spesifik untuk setiap
bagian dari kitabnya yang singkat. Bulan-bulannya disebut
dengan nama yang berbeda-beda dalam Perjanjian Lama
tetapi telah diubah dengan nama sekarang untuk membantu
pemahaman kita.
Hagai 1:115

29 Agustus 520 SM

Hagai 2:19

17 Oktober 520 SM

Hagai 2:2023

18 Desember 520 SM

Kisah mengenai keluarga Brasilia ini mencerminkan pesan moral
Hagai dalam pasal 1. Sewaktu Anda membaca, carilah apa yang
diucapkan Hagai mengenai pentingnya bait suci dan apa yang
dilakukan orang-orang untuk menunjukkan bahwa mereka tidak
menghargai bait suci sebagaimana seharusnya.

Kisah mengenai kembalinya orang Yahudi ke Yerusalem dan
pembangunan bait suci terdapat dalam Kitab Ezra dan
Nehemia.

Memahami Tulisan Suci
Hagai 1

Mempelajari Tulisan Suci
A

Pentingnya Bait Suci

1. Apakah yang dikatakan Hagai sebagai akibat dari
menangguhkan pembangunan bait suci? (lihat Hagai
1:6, 911). Pertimbangkan dampak perjanjian, tata cara,
dan berkat-berkat bait suci bagi setiap bagian
kehidupan kita. Menurut Anda apakah yang dimaksud
dengan bekerja untuk upah yang ditaruh dalam
pundi-pundi yang berlobang?
2. Apakah yang dikatakan Hagai 1:46 mengenai prioritas
bait suci dalam kehidupan orang-orang?

B

Hagai 1

Tanggapan Orang-orang

1. Apakah yang dilakukan orang-orang sebagai
tanggapan terhadap pesan Hagai? (lihat Hagai 1:1215).
2. Seperti Hagai, Presiden Howard W. Hunter
mengatakan kepada para anggota Gereja untuk
menjadikan bait suci Tuhan sebagai lambang besar
dalam keanggotaan Anda (dalam Conference Report,
Oktober 1994, 8; atau Ensign, November 1994, 8).
Jelaskan bagaimana Anda menjadikan bait suci sebagai
lambang besar keanggotan Anda dan bagaimana bait
suci mempengaruhi gaya hidup Anda di zaman
sekarang.

Menyelesaikan Bait Suci

Penatua Claudio R. M. Costa menceritakan kisah berikut
mengenai seorang pria yang dia kenal dari Brasilia:
Setelah dibaptiskan bersama keluarganya, dia hampir tidak
sabar menunggu satu tahun keanggotaan dalam Gereja sebelum
dia dapat membawa istri dan anak-anaknya ke bait suci. Bait
Suci São Paulo Brasilia sangat jauh dari Amazon. Biasanya
diperlukan waktu empat hari naik perahu dan empat hari naik
bis untuk pergi ke bait sucikira-kira satu minggu perjalanan.
Pria ini adalah seorang pembuat lemari. Bagaimana mungkin dia
dapat menabung cukup uang untuk membayar biaya dia sendiri,
istrinya, dan anaknya? Meskipun dia bekerja keras selama
berbulan-bulan, dia hanya menghasilkan sedikit uang.

Hagai 2
Teruslah

Ketika waktunya tiba untuk pergi ke bait suci, dia menjual
semua perabotan dan alat-alat pertukangan miliknya, bahkan
termasuk gergaji listrik dan satu-satunya alat transportasinya,
yaitu motorsemua yang dia milikidan pergi ke bait suci
bersama istri dan anak-anaknya. Diperlukan waktu delapan hari

Membangun!

Hagai 2 ditulis ketika orang-orang sudah mulai membangun
kembali bait suci. Di antara mereka yang membangun kembali
bait suci adalah orang Yahudi yang pernah melihat bait suci
sebelumnya dan tahu betapa indah dan mulia bait suci
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dan lebih mulia daripada yang dibangun Salomo, yaitu bait suci
yang harus mereka ingat. Kedua, Hagai mengingatkan orangorang bahwa sejak saat mereka mulai membangun kembali bait
suci, mereka mulai menjadi makmur. Jadi, bahkan meskipun bait
suci tersebut tidak semulia Bait Suci Salomo, bait suci tersebut
masih tetap mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang sama.

sebelumnya tersebut. Bait suci yang sedang mereka bangun
kembali tersebut tidak seindah seperti bait suci yang telah
dihancurkan. Fakta ini membuat orang Yahudi patah semangat.
Hagai memberi mereka dorongan semangat dengan dua gagasan
utama. Pertama, dia mengatakan kepada mereka untuk terus
membangun dan menjanjikan kepada mereka bahwa di zaman
akhir, Tuhan akan membangun bait suci yang jauh lebih besar

Kitab Zakharia
Dia Melihat Melampaui Zamannya

 Penglihatan mengenai imam besar (lihat Zakharia 3), yang
melambangkan bagaimana Yehuda dapat mengatasi Setan
dan dibersihkan melalui kuasa Yesus Kristus (Sang Tunas
dalam ayat 8)

Zakharia berasal dari keluarga imam dalam suku Lewi. Dia
dilahirkan di Babel dan kembali ke Yerusalem kira-kira
tahun 538 SM bersama orang Yahudi yang diizinkan
kembali dari penawanan orang Babel. Dia dipanggil untuk
menjadi Nabi kira-kira tahun 520 SM (lihat Zakharia 1:1),
yang berarti dia tinggal kira-kira pada waktu yang sama
dengan Nabi Hagai, dan Imam Ezra. Seperti Hagai,
Zakharia mendorong orang-orang untuk terus membangun
kembali bait suci. Tetapi dia juga menantang orang-orang
untuk membangun kembali kehidupan rohani mereka
masing-masing. Zakharia adalah orang yang memiliki
pandangan ke depan. Penglihatan-penglihatannya
menyangkut hal yang berhubungan dengan Mesias
(menceritakan mengenai Kedatangan Kedua Juruselamat)
dan bersifat apokaliptik (menceritakan mengenai hari
kiamat). Nubuat-nubuat Zakharia mengenai Yesus Kristus
dalam pasal 914 lebih banyak dikutip dalam empat Injil
Perjanjian Baru daripada nabi lainnya dalam Perjanjian
Lama.

 Penglihatan mengenai kandil dan pohon zaitun (lihat
Zakharia 4), yang melambangkan bagaimana Tuhan akan
memberikan kekuatan kepada umat-Nya melalui Roh-Nya
yang Suci
 Penglihatan mengenai gulungan kitab yang terbang (lihat
Zakharia 5:14), yang mengajarkan bahwa mereka yang tidak
jujur di negeri itu dikutuk
 Penglihatan mengenai perempuan dalam gantang (lihat
Zakharia 5:511), yang memberikan kesaksian bahwa
kejahatan akan disingkirkan dari bangsa itu
 Penglihatan mengenai empat kereta (lihat Zakharia 6:18),
yang melambangkan menyebarnya kekuatan Tuhan ke
seluruh bumi
Zakharia 6 diakhiri dengan ditahbiskannya seorang yang
bernama Yosua untuk menjadi imam besar sebagai lambang
Juruselamat yang melayani umat-Nya.

Zakharia 16

Zakharia 7-8

Delapan Penglihatan
Zakharia

Yerusalem Sekarang dan
Masa Datang

Zakharia 16 mencatat delapan penglihatan yang Tuhan
berikan kepada Zakharia mengenai umat Israel:

Zakharia 7 mencatat bahwa Tuhan menghukum orang-orang
Yerusalem di zaman Zakharia karena berpura-pura menjadi
orang benar dengan berpuasa dan melakukan tata cara-tata cara
luar lainnya tanpa bersikap baik, jujur, atau murah hati kepada
orang lain. Zakharia 8 mencatat nubuat Zakharia mengenai
masa depan Yerusalem. Dia mengatakan bahwa ketika orangorang bertobat dan dikumpulkan dalam kebenaran ke kota kudus
ini, Tuhan akan berada bersama mereka dan memberkati mereka
melebihi berkat-berkat yang telah Dia berikan di masa lampau.

 Penglihatan mengenai kuda-kuda (lihat Zakharia 1:717),
yang mengajarkan mengenai cara Tuhan akan menangani
Yerusalem dengan penuh belas kasih
 Penglihatan mengenai tanduk-tanduk dan empat orang
tukang besi (lihat Zakharia 1:1821), yaitu mengenai
kekuatan-kekuatan (tanduk-tanduk) yang menceraiberaikan
Yehuda dan yang akan terjadi terhadap kekuatan-kekuatan
ini
 Penglihatan mengenai seseorang yang memegang tali
ukuran (pengukur tanah; lihat Zakharia 2), yang
memberikan kesaksian mengenai kekuatan perlindungan
Tuhan terhadap umat-Nya
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Zakharia 9

A

Pengumpulan Israel adalah dalam bentuk rohani maupun
jasmani. Orang-orang dikumpulkan pertama-tama secara
rohani ketika mereka menerima injil dan meninggalkan
keduniawian. Para orang Suci juga akan dikumpulkan
secara jasmani ke negeri-negeri perjanjian ketika para
nabi menyuruh mereka berbuat demikian (lihat Alma
5:57; A&P 133:1215). Bacalah Zakharia 10:612; A&P
29:711; 101:6368; 115:56 dan tulislah apa yang Anda
pelajari mengenai pengumpulan Israel dan mengapa hal
ini sangat penting.

Kedatangan Raja

Nabi Yakub dalam Kitab Mormon mengatakan bahwa semua nabi
zaman dahulu memberikan kesaksian mengenai Yesus Kristus
(lihat Yakub 7:11). Beberapa di antara nubuat-nubuat ini mungkin
hilang dari Alkitab (lihat 1 Nefi 13:2428), tetapi dalam Zakharia
kita mendapatkan beberapa yang telah disediakan bagi kita.

Zakharia 1113

Mempelajari Tulisan Suci
A

Pengumpulan Israel

Orang Yahudi dan
Juruselamat Mereka

Nubuat Digenapi

Bandingkanlah Zakharia 9:9 dengan Matius 21:111 dan
tulislah mengenai bagaimana nubuat dalam Zakharia
digenapi.

Zakharia 1113 mencatat nubuat-nubuat mengenai masa depan
orang Yahudi. Dalam pasal 11, Zakharia meramalkan apa yang
akan terjadi dengan orang Yahudi karena kejahatan mereka pada
masa Yesus Kristus. Zakharia 1213 berisi nubuat-nubuat
mengenai Kedatangan Kedua Yesus Kristus dan apa yang akan
Dia lakukan di zaman akhir.

Zakharia 10
Janji-janji Zaman Akhir

Mempelajari Tulisan Suci
A

Orang Israel dan Yehuda diceraiberaikan karena ketidakpatuhan
mereka terhadap perintah-perintah Tuhan. Zakharia 10
menceritakan kepada kita apa yang Tuhan janjikan akan Dia
lakukan bagi mereka di zaman akhir. Carilah keterangan ini
sewaktu Anda membacanya.

1. Bacalah Zakharia 11:1213; Matius 26:1416; 27:110
dan ceritakan bagaimana nubuat Zakharia digenapi.
2. Bacalah Zakharia 12:10; 13:6; Ajaran dan Perjanjian
45:4753. Kapan dan bagaimanakah nubuat Zakharia
akan digenapi?

Memahami Tulisan Suci

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Zakharia 10
Terafim, juru tenung,
hiburan yang diberikan
mereka adalah kesia-siaan
(ayat 2)Allah dan nabi-nabi
palsu tidak dapat memberkati
orang atau membuat mereka
bahagia

Bagaimana Nubuat-nubuat Tersebut
Digenapi?

Zakharia 14

Batu penjuru, patok
kemah, busur perang
(ayat 4)Referensi
terhadap Juruselamat.
Nubuat ini menunjukkan
bahwa orang yang paling
penting di Israel akan
muncul dari suku Yehuda.
(Anda mungkin perlu
menulis Yesus Kristus
akan datang dari suku
Yehuda di bagian pinggir
tulisan suci Anda di sebelah
ayat ini).

Kedatangan Kedua
Yesus Kristus
Jika Anda memikirkan mengenai Kedatangan Kedua
Juruselamat, apakah Anda senang, takut atau keduanya.
Zakharia 14 menggambarkan mengenai beberapa peristiwa yang
akan terjadi pada waktu Kedatangan Kedua. Sewaktu Anda
membaca, carilah ayat-ayat yang dapat membantu seseorang
agar tidak terlalu takut akan Kedatangan Kedua Yesus Kristus,
dengan mengingat bahwa jika kamu telah siap, jangan kamu
takut (A&P 38:30).

202

Mempelajari Tulisan Suci

Memahami Tulisan Suci
Zakharia 14

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Air kehidupan (ayat 8)
Mungkin secara harfiah
artinya air tawar, yang secara
simbolis artinya
pengetahuan dari surga

A

Merayakan hari raya
Pondok Daun (ayat 16, 1819) Perayaan untuk
mengingat bagaimana
Tuhan telah membuat orang
Israel menjadi makmur di
negeri Kanaan setelah Dia
menuntun mereka ke sana

Peristiwa-peristiwa Sebelum Kedatangan
Kedua

1. Menurut Zakharia 14:17, mukjizat besar apa yang akan
dilakukan Tuhan bagi orang Yahudi pada waktu
Kedatangan Kedua? (lihat juga A&P 45:4753).
2. Menurut Zakharia 14:2021, perbedaan apakah yang
akan terjadi di bumi ketika Tuhan datang?
3. Dalam hal yang menyangkut nubuat Zakharia
mengenai Kedatangan Kedua, peristiwa-peristiwa
apakah yang akan terjadi, yang menolong Anda
mengantisipasi kedatangan kembali Juruselamat?
Bacalah juga Yesaya 11:49; Ajaran dan Perjanjian 29:7
13; 133:1735 untuk rincian tambahan mengenai
peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan dalam Zakharia.

Zakharia 14:67Malam pun Menjadi Siang
Bandingkanlah Zakharia 14:67 dengan 3 Nefi 1:8, 1517.

4. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 106:45 dan kenali apa
yang dapat Anda lakukan agar siap pada waktu
Kedatangan Kedua jika hal itu datang di zaman Anda
sehingga hari itu akan menjadi hari yang mulia bagi
Anda, bukan hari yang menakutkan.

Kitab Maleakhi
Pesan Maleakhi

Kitab Maleakhi adalah kitab dalam Perjanjian Lama yang
berdasarkan urutan sejarah ditulis pada bagian akhir.
Maleakhi (nama yang dalam bahasa Ibrani artinya adalah
utusanku) mungkin menulis nubuat-nubuat ini kira-kira
tahun 430 SM, hampir seratus tahun setelah orang Yahudi
mulai kembali dari Babel ke negeri Israel. Sepanjang yang
kita ketahui, orang Yahudi masa Perjanjian Lama tidak lagi
memiliki nabi setelah Maleakhi, tetapi keturunan-keturunan
Bapa Lehi di Belahan Bumi Bagian Barat (orang Nefi)
memiliki banyak nabi sampai pada kelahiran Yesus Kristus,
sebagaimana dicatat dalam Kitab Mormon.

Maleakhi berbicara atas nama Tuhan dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang-orang di
zamannya. Berikut adalah masalah, dosa, dan tantangantantangan yang dia kemukakan:
 Bagaimana orang menghina dan mencemarkan nama
Allah? (lihat Maleakhi 1:6).
 Mengapa Tuhan tidak menerima persembahan dan doa
orang-orang? (lihat Maleakhi 2:1314).
 Bagaimanakah orang menyusahkan Tuhan? (lihat
Maleakhi 2:17).

Pesan Nabi Terakhir yang Dikenal dalam
Perjanjian Lama

 Bagaimana orang seharusnya kembali kepada Tuhan?
(lihat Maleakhi 3:7).

Pada waktu Maleakhi bernubuat, banyak orang Yahudi
berharap agar Tuhan mau memperlihatkan kekuatan-Nya
secara dramatis dengan membebaskan mereka dari
kekuasaan orang Persia dan mengizinkan mereka
memperoleh kembali kerajaan. Setelah seratus tahun sejak
mereka kembali ke kampung halaman mereka, orang
Yahudi masih berada dibawah kendali orang Persia. Banyak
orang Yahudi menjadi putus semangat dan tidak berusaha
keras menjalankan kehidupan keagamaan dengan benar,
karena percaya bahwa Allah telah melupakan atau
meninggalkan mereka sehingga tidak perlu repot-repot
harus hidup benar. Pesan Maleakhi berbicara mengenai
keadaan-keadaan seperti ini. Akan tetapi, asas-asas yang
diajarkan Maleakhi dapat berlaku kepada hampir semua
zaman dalam sejarah, karena orang-orang di semua zaman
tergoda untuk menjadi Suam-suam kuku dalam agama.

 Bagaimanakah manusia merampok Allah (lihat
Maleakhi 3:8).
 Bagaimanakah orang telah berbicara melawan Tuhan?
(lihat Maleakhi 3:1415).
Maleakhi adalah salah satu di antara nabi Perjanjian Lama
yang paling sering dikutip. Para penulis Perjanjian Baru
mengutip tulisan-tulisan Maleakhi, Juruselamat yang telah
bangkit mengutip beberapa ajaran Maleakhi kepada bangsa
Nefi sehingga mereka memiliki tulisan tersebut di dalam
catatan mereka, dan malaikat Moroni mengutip beberapa
tulisan Maleakhi kepada Nabi muda Joseph Smith, dengan
mengatakan kepadanya bahwa nubuat-nubuat Maleakhi
akan digenapi di zaman akhir.
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Maleakhi 34 memusatkan pada hari Tuhan yang besar dan
dahsyat itu (Maleakhi 4:5), atau Kedatangan Kedua. Maleakhi
memberikan kesaksian kepada orang-orang di zamannya dan
zaman kita bahwa hari Tuhan akan datang. Selain itu, meskipun
orang jahat tampaknya akan menjadi makmur, hari Tuhan akan
menjadi hari penghukuman dimana orang benar akan diberi
ganjaran dan orang jahat akan dibakar.

Maleakhi 1
Penyembahan yang
Tidak Tulus

Sewaktu Anda membaca kedua pasal ini, carilah apa yang harus
kita lakukan untuk mempersiapkan diri bagi Kedatangan Kedua,
apa yang dapat menolong kita bertahan dengan setia sampai
datangnya hari yang dahsyat itu, dan apa yang dapat memberi
dorongan semangat kepada kita untuk memiliki iman bahwa
Kedatangan Kedua akan datang.

Pada waktu pelayanan fana-Nya, Yesus mengutuk para pemimpin
Yahudi karena mereka berusaha memperlihatkan bahwa mereka
hidup dengan sangat benar padahal kenyataannya mereka tidak
hidup benar. Kitab Maleakhi menolong kita memahami bahwa
masalah ini telah ada setidaknya selama empat ratus tahun.
Maleakhi 1 mencatat bahwa para pemimpin Yahudi patuh kepada
perintah-perintah Tuhan untuk berkurban, tetapi bukannya
memberikan kurban ternak mereka yang terbaik, mereka justru
mempersembahkan hewan-hewan yang cacat atau berpenyakit
(lihat Maleakhi 1:78, 1214). Kemunafikan ini memperlihatkan
kurangnya rasa hormat mereka kepada Tuhan dan rendahnya
prioritas agama di dalam kehidupan mereka.

Memahami Tulisan Suci
Maleakhi 3
Maleakhi 4
Horeb (ayat 4)Gunung
Sinai
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Maleakhi 2

Selesaikanlah tiga dari lima kegiatan berikut (A-E) sewaktu
Anda mempelajari Maleakhi 34.

Para Imam Diperintahkan
untuk Bertobat

A

Lebih dari Satu Penggenapan

Bacalah Matius 11:711; Ajaran dan Perjanjian 45:9 dan
ceritakan siapa atau apa yang dibicarakan oleh utusan
dalam Maleakhi 3:1. Kita juga benar bila mengatakan
bahwa Nabi Joseph Smith adalah seorang utusan untuk
mempersiapkan jalan Tuhan dengan memulihkan Gereja
Yesus Kristus di zaman akhir ini (lihat Matius 17:1014;
2 Nefi 3).

Maleakhi 2 menguraikan petunjuk Tuhan kepada keturunan
Harun, yang bertugas sebagai imam bagi umat di bait suci.
Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak memberikan teladan
yang benar bagi orang-orang, juga tidak membantu mereka
berjalan di jalan yang benar. Sebaliknya, para imam melanggar
perjanjian keimamatan, yang Tuhan bandingkan dengan
perjanjian antara suami dan istri. Tuhan mengatakan bahwa
mereka akan dihukum atas ketidakpatuhan mereka.

B

Satu Penggenapan

Perhatikan bahwa dalam Maleakhi 3:1 kita membaca
mengenai utusan-Ku dan malaikat perjanjian. Anda
telah mengenali utusan-Ku dalam kegiatan A di atas.
Menurut Anda siapakah malaikat perjanjian itu?
Mengapa?

Maleakhi 34

C

Penguasaan Ayat SuciMaleakhi 3:810

1. Buatlah daftar berkat-berkat yang terdapat dalam
Maleakhi 3:810 bagi mereka yang menjalankan
Hukum Persepuluhan. Bacalah ayat 1112 dan
tambahkan berkat-berkat lain ke dalam daftar Anda.

Kedatangan Tuhan

2. Mengapa tidak membayar persepuluhan dan
persembahan kita dapat dianggap menipu Allah?
Ketika Moroni mengunjungi Joseph Smith pada malam tanggal
21 September 1823 dan mengatakan kepadanya mengenai Kitab
Mormon, dia juga mengutip beberapa tulisan suci kepadanya,
termasuk sebagian dari pasal ketiga Kitab Maleakhi; dan
pasal keempat atau yang terakhir mengenai nubuat yang sama
(Joseph Smith 2:36). Maleakhi 34 memiliki makna yang sangat
penting di zaman akhir.

3. Bacalah yang Tuhan katakan mengenai persepuluhan
dalam Ajaran dan Perjanjian 64:23. Jika Anda membaca
Maleakhi 4:1, bagaimana persamaan antara apa yang
diucapkan Tuhan dalam A&P dengan pesan Maleakhi
tersebut?
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para anggotanya. Ini adalah asas besar yang akan
menyelamatkan dunia dari kehancuran total (Doctrines
of Salvation, dikumpulkan oleh Bruce R. McConkie,
3 jilid [195456], 2:118). Dengan mengetahui kebenarankebenaran ini, jelaskan kutukan-kutukan yang
menurut Anda akan terjadi kepada dunia dan
perorangan serta keluarga yang mengetahui mengenai
ajaran-ajaran ini tetapi tidak hidup sesuai dengan
berkat-berkat dan perjanjian-perjanjian yang telah
dipulihkan Elia. Dengan perkataan lain, bagaimanakah
kunci-kunci imamat yang dipulihkan Elia menjauhkan
dunia dari kutukan-kutukan? Mengapa demikian
penting bagi kita untuk membagikan kabar kesukaan
mengenai hal-hal ini? Kutipan pernyataan kepada dunia
oleh Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul
dapat menolong Anda menjawab pertanyaan tersebut:

Menggunakan Kata-kata Anda Sendiri

1. Dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri, tulislah
keluhan orang-orang yang terdapat dalam Maleakhi
3:1415.
2. Janji-janji apakah yang diberikan Tuhan dalam
Maleakhi 3:1618 yang menjawab keluhan tersebut dan
yang dapat menolong Anda pada saat Anda merasa
tidak diberkati padahal sudah hidup benar sementara
mereka yang tidak mematuhi perintah-perintah
tampaknya baik-baik saja?

E

Penguasaan Ayat SuciMaleakhi 4:56

1. Anda mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa
Maleakhi 4:56 berisi satu-satunya ayat yang dikutip
(meskipun tidak kata demi kata) dalam keempat kitab
standar Gereja (lihat 3 Nefi 25:56; A&P 2; 128:17;
Joseph Smith 2:3639). Di antara banyak tulisan suci
yang dikutip oleh Moroni bagi anak muda, sang Nabi
tahun 1823, nubuat ini mengenai Elia yang akan
kembali sebelum Kedatangan Kedua Juruselamat
adalah satu-satunya bagian yang dimasukkan ke dalam
Ajaran dan Perjanjian. Kembalinya Elia untuk
memulihkan kunci-kunci kudus adalah yang paling
penting. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 110:1316 dan
jelaskan kapan dan bagaimana nubuat ini digenapi.

Kami memperingatkan bahwa orang yang melanggar
perjanjian kemurnian akhlak, yang menganiaya
pasangan atau keturunan, atau yang gagal memenuhi
tanggung jawab keluarga, pada suatu hari akan
bertanggung jawab di hadapan Allah. Lebih lanjut,
kami memperingatkan bahwa pecahnya keluarga akan
mendatangkan bencana kepada perorangan,
masyarakat, dan bangsa, bencana yang dinubuatkan
oleh para nabi zaman dahulu dan zaman modern
(Keluarga: Pernyataan kepada Dunia, Liahona,
Oktober 1998, 24).

2. Presiden Joseph Fielding Smith mengatakan, Melalui
kuasa imamat ini, yang dianugerahkan Elia, suami dan
istri dapat dimeteraikan, atau dinikahkan untuk
kekekalan; anak-anak dapat dimeteraikan kepada
orang tua mereka untuk kekekalan; sehingga keluarga
menjadi kekal, dan kematian tidak dapat memisahkan

3. Jelaskan menurut Anda apa yang dapat Anda lakukan
untuk membalikkan hati Anda kepada bapa-bapa
(leluhur Anda) atau kepada anak-anak Anda dengan
cara-cara yang akan memberkati kehidupan mereka
untuk selama-lamanya.
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