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Bantuan untuk Guru
Kursus pelajaran tahun ini adalah Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja.
Ajaran dan Perjanjian adalah kumpulan nubuat, penglihatan, perintah,
dan ajaran-ajaran yang diberikan melalui Nabi Joseph Smith dan beberapa
penggantinya dalam Presidensi Gereja. Nabi menyebut kitab suci ini sebagai
“dasar daripada Gereja pada zaman akhir ini, dan diberikan demi kesejahteraan
dunia, menunjukkan bahwa kunci-kunci rahasia Kerajaan Juruselamat kita
dipercayakan kembali kepada manusia” (pengantar A&P 70). Wahyu-wahyu
di dalam kitab ini merupakan bagian penting dari sejarah Gereja, yang datang
sebagai jawaban atas doa pada saat yang dibutuhkan, dan berisikan situasisituasi kehidupan nyata yang melibatkan orang-orang yang nyata” (lihat
Pengantar Penjelasan Ajaran dan Perjanjian).
Sewaktu Anda mengajarkan Injil dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja,
Anda dapat membantu anggota kelas menghargai masa lalu, kekuatan masa
kini, dan harapan bagi masa yang akan datang. Presiden Gordon B. Hinckley
menyatakan:
“Alangkah mulianya masa lalu pekerjaan besar ini. Penuh dengan
kepahlawanan, keberanian, dan iman. Alangkah indahnya masa ini sewaktu
kita maju untuk memberkati kehidupan orang-orang di mana pun mereka
akan mendengarkan pesan para hamba Tuhan. Alangkah hebatnya masa
depan sewaktu Yang Mahakuasa memajukan pekerjaan-Nya yang mulia
untuk memberkati semua yang mau menerima dan menjalankan Injil-Nya,
dan bahkan memberkati secara kekal putra dan putri-Nya dari segala generasi
melalui pekerjaan yang tidak mementingkan diri dari mereka yang hatinya
penuh dengan kasih terhadap Penebus dunia ini” (dalam Conference Report,
Oktober 1995, 95; atau Liahona, Januari 1996, 56).
Tujuan Kursus Ini

Sebagai pengganti metode pengajaran secara berurutan atau bagian per bagian,
pelajaran dalam kursus ini memfokuskan pada tema-tema utama yang diajarkan
dalam Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja. Hal ini dimaksudkan untuk
membantu Anda:
1. Mengajarkan ajaran-ajaran, tata cara-tata cara, dan perjanjian-perjanjian dari
Injil yang dipulihkan, yang diperlukan setiap perorangan dan keluarga untuk
datang kepada Kristus dan mewarisi kehidupan kekal.
2. Mengajarkan sejarah Gereja Yesus Kristus yang telah dipulihkan secara
terus-menerus.
3. Mengundang Roh ke dalam kelas.
4. Membantu anggota kelas memahami dan mencintai tulisan suci.
5. Membantu anggota kelas menerapkan kebenaran Injil di dalam kehidupan
mereka.
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6. Mendorong anggota kelas saling mengajar dan meningkatkan kerohanian.
7. Membantu anggota kelas memahami pentingnya zaman mereka di dalam
sejarah Gereja—bahwa mereka telah mewarisi pusaka besar dan bahwa
mereka dapat memperoleh sukacita di dalam tanggung jawab mereka
untuk terus memajukan pekerjaan Tuhan.
Bahan-Bahan yang
Hendaknya
Anda Gunakan
Sewaktu Anda mempersiapkan dan mengajarkan pelajaran-pelajaran di dalam
kursus ini, Anda hendaknya menggunakan bahan-bahan berikut:
1. Tulisan suci (lihat “Mengajar dari Tulisan Suci,” hlm. ix).
2. Buku Pedoman Guru ini (lihat “Cara Menggunakan Buku Pedoman Ini”
di hlm vii).
3. Penuntun Belajar Anggota Kelas Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja (35686
299). Buku kecil ini berisikan tugas bacaan untuk setiap pelajaran dan
beberapa pertanyaan pembahasan. Sewaktu Anda mempersiapkan setiap
pelajaran, pikirkanlah cara menggunakan bahan di dalam Penuntun Belajar.
Anggota kelas akan dapat berperan serta dengan lebih baik di dalam
pembahasan jika mereka telah mempelajari tugas bacaan dan jika Anda
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah siap mereka jawab. Imbaulah
anggota kelas untuk menggunakan Penuntun Belajar dalam pembelajaran
pribadi dan pembahasan keluarga mereka.
Setiap anggota kelas hendaknya memiliki buku Penuntun Belajar. Anda
dapat memperoleh buku tersebut dari presidensi Sekolah Minggu, juru tulis
lingkungan, atau asisten juru tulis lingkungan yang bertugas untuk
menyiapkan bahan-bahan pelajaran.
4. Pusaka Kita: Sejarah Singkat Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman
Akhir (35448 299). Buku ini menyajikan laporan yang mengilhami mengenai
sejarah Gereja dari masa Nabi Joseph Smith sampai zaman sekarang. Banyak
laporan di dalam buku ini dibahas dalam pelajaran.
Setiap anggota kelas hendaknya memiliki satu buku Pusaka Kita untuk
pembelajaran pribadi (paling tidak satu buku untuk setiap rumah). Banyak
anggota yang telah memiliki buku ini. Anda dapat memperoleh buku ini dari
presidensi Sekolah Minggu, juru tulis lingkungan, atau asisten juru tulis
lingkungan yang bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan pelajaran. Juru
tulis dapat memesan buku tambahan jika diperlukan.
5. Kaset video untuk Presentasi Video Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53912) dan Ajaran-Ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933). Kaset video ini berisikan presentasi-presentasi untuk tambahan
pelajaran. Saran untuk menggunakannya terdapat dalam bagian “Gagasan
Pengajaran Tambahan” untuk banyak pelajaran dalam buku pedoman.
Presentasi kaset video ini dapat memperkaya pemahaman para anggota kelas
tentang asas-asas Injil dan sejarah Gereja. Meskipun demikian, berhati-hatilah
agar tidak menggunakannya terlalu sering atau menggunakannya sebagai
pengganti pembahasan yang terpusat pada tulisan suci.
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Untuk bantuan dalam hal yang menyangkut asas-asas dasar Injil, simak
petunjuk-petunjuk dalam pendahuluan ini dan sumber-sumber berikut:
“Pengajaran Injil dan Kepemimpinan,” bagian 16 dari Buku-Pegangan-Petunjuk
Gereja, Buku 2: Pemimpin Imamat dan Organisasi Pelengkap (35209 299 atau
35903 299)
Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia, edisi 1999 (36123 299)
Buku Penuntun Mengajar (34595 299)
Cara Menggunakan
Buku Pedoman Ini Buku pedoman ini adalah alat untuk membantu Anda mengajarkan ajaranajaran Injil dari tulisan suci dan sejarah Gereja. Buku pedoman ini telah ditulis
untuk kelas Ajaran Injil remaja dan dewasa dan hendaknya digunakan setiap
empat tahun sekali. Rujukan-rujukan dan komentar tambahan tidak diperlukan
untuk mengajarkan pelajaran. Penatua M. Russell Ballard mengatakan:
“Guru disarankan untuk mempelajari dengan seksama tulisan suci dan buku
pedoman mereka sebelum menggunakan bahan-bahan tambahan. Banyak guru
yang menyimpang dari bahan-bahan kurikulum yang telah disetujui tanpa
menelaah tulisan suci dan buku pedoman dengan sepenuhnya. Jika guru merasa
perlu menggunakan beberapa sumber tambahan yang baik selain tulisan suci
dan buku pedoman untuk menyajikan suatu pelajaran, mereka hendaknya
terlebih dahulu mempertimbangkan penggunaan majalah-majalah Gereja”
(dalam Conference Report, April 1983, 93; atau Ensign, Mei 1983, 68).
Pelajarilah setiap pelajaran paling tidak satu minggu sebelumnya. Sewaktu
Anda mempelajari tugas bacaan dan bahan pelajaran lebih awal, Anda akan
menerima pikiran dan pengaruh roh selama minggu itu yang akan membantu
mengajarkan pelajaran. Sewaktu Anda merenungkan pelajaran selama minggu
itu, berdoalah agar memperoleh Roh untuk membimbing Anda. Berimanlah
bahwa Tuhan akan memberkati Anda.
Setiap pelajaran dalam buku pedoman ini berisikan lebih banyak keterangan
daripada yang mungkin dapat Anda ajarkan dalam satu periode kelas. Carilah
Roh Tuhan dalam memilih laporan tulisan suci, pertanyaan, dan bahan
pelajaran lain yang akan dapat memenuhi kebutuhan anggota kelas dengan
paling baik. Ingatlah usia, minat, dan latar belakang angota kelas.
Buku pedoman ini berisikan 46 pelajaran. Karena mungkin akan ada lebih dari
46 hari Minggu yang harus Anda gunakan untuk mengajar, Anda mungkin perlu
menggunakan dua periode kelas untuk mengajar satu pelajaran. Ini khususnya
akan bermanfaat untuk beberapa pelajaran yang memakan waktu lebih lama,
misalnya pelajaran 4, 7, dan 27.
Setiap pelajaran mencakup bagian-bagian berikut:
1. Tujuan. Pernyataan tujuan menyarankan gagasan utama sebagai fokus
sewaktu Anda mempersiapkan dan menyajikan pelajaran. Biasanya tujuan
ini mencakup harapan yang diinginkan agar dilakukan anggota kelas
setelah menerima pelajaran.
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2. Persiapan. Bagian ini mencantumkan laporan tulisan suci dan bahan-bahan
lainnya dalam garis besar pelajaran. Bagian ini juga dapat mencakup saransaran lain untuk dipersiapkan, misalnya bahan-bahan yang harus dibawa ke
dalam kelas. Banyak di antara bahan ini tersedia di perpustakaan gedung
pertemuan. (Nomor lima digit yang dicantumkan setelah nama stok yang
disarankan adalah nomor stoknya; jika gambar disertakan dalam Perangkat
Gambar Seni Injil [34730 299], nomor itu juga diberikan).
3. Kegiatan penarik perhatian. Bagian ini berisikan kegiatan belajar sederhana untuk
membantu anggota kelas siap belajar, berperan serta, dan merasakan pengaruh
Roh. Baik Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian di dalam buku
pedoman maupun kegiatan Anda sendiri, penting bagi Anda untuk menarik
perhatian anggota kelas di awal kelas. Kegiatan tersebut hendaknya singkat.
4. Pembahasan dan Penerapan. Ini adalah bagian utama dari pelajaran. Pelajarilah
dengan penuh doa tulisan suci dan laporan-laporan bersejarah agar Anda
dapat mengajar dan membahasnya dengan efektif. Gunakan saran dalam
“Mengajar dari Tulisan Suci” (hlm. ix–x) dan “Mendorong Pembahasan Kelas”
(hlm. x–xi) untuk menciptakan variasi dalam cara Anda mengajar dan
mempertahankan minat para anggota kelas. Pilihlah pertanyaan dan metodemetode yang sesuai dengan usia dan pengalaman anggota kelas.
5. Kesimpulan. Bagian ini membantu Anda merangkum pelajaran dan
mendorong anggota kelas menjalankan asas-asas yang telah Anda bahas.
Bagian ini juga mengingatkan Anda untuk memberikan kesaksian. Pastikan
menyisakan cukup waktu untuk merangkum setiap pelajaran.
6. Gagasan Pengajaran Tambahan. Bagian ini disediakan di sebagian besar
pelajaran dalam buku pedoman. Bagian ini dapat mencakup kebenarankebenaran tambahan bagi laporan tulisan suci, kegiatan-kegiatan, atau saransaran lain yang memberikan tambahan untuk rencana pelajaran.
Buku pedoman ini berisikan kronologi sejarah Gereja (hlm. 328–330) dan
tiga peta mengenai tempat-tempat yang penting dan bersejarah bagi Gereja
(hlm. 330–333). Banyak pelajaran merujuk pada sumber-sumber ini, yang
juga disertakan dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas (hlm. 31–33).
Mengajar dengan
Roh

Sewaktu mengadakan persiapan untuk mengajarkan Injil, penting bagi Anda
untuk mencari ilham dan bimbingan dari Roh Kudus. “Dan Roh akan diberikan
kepadamu oleh doa yang lahir dari iman,” firman Tuhan, “dan jika kamu tidak
menerima Roh, janganlah kamu mengajar” (A&P 42:14). Ingatlah bahwa Roh
Kudus harus menjadi guru di dalam kelas Anda.
Anda dapat mencari Roh dengan berdoa, berpuasa, mempelajari tulisan suci
setiap hari, dan mematuhi perintah-perintah. Sewaktu mengadakan persiapan
kelas, berdoalah untuk memohon agar Roh membantu Anda memahami tulisan
suci dan kebutuhan-kebutuhan anggota kelas. Roh dapat juga membantu Anda
merencanakan cara-cara yang bermakna untuk membahas tulisan suci dan
menerapkannya di zaman sekarang.
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Berikut beberapa saran untuk mengundang Roh ke dalam kelas Anda:
1. Mengundang anggota kelas untuk mengucapkan doa sebelum dan sesudah
pelajaran. Sewaktu kelas berlangsung, berdoalah di dalam hati untuk
memohon agar Roh membimbing Anda, untuk membuka hati para anggota
kelas, dan untuk memberikan kesaksian dan ilham.
2. Menggunakan tulisan suci (lihat “Mengajarkan Ajaran yang Benar” di
halaman ini dan “Mengajar dari Tulisan Suci” pada halaman ix–x. Mintalah
anggota kelas membaca bagian bacaan tertentu dengan keras.
3. Memberikan kesaksian kapan saja Roh membisikkan kepada Anda, bukan
hanya pada akhir pelajaran. Bersaksilah tentang Yesus Kristus. Seringlah
mengundang anggota kelas untuk memberikan kesaksian mereka.
4. Menggunakan nyanyian rohani, lagu-lagu Pratama, dan musik kudus lainnya
untuk mempersiapkan hati anggota kelas merasakan Roh.
5. Mengungkapkan kasih Anda kepada anggota kelas, orang lain, serta Bapa
Surgawi dan Yesus Kristus.
6. Jika dianggap pantas, bagikan pengertian, perasaan, dan pengalamanpengalaman yang berhubungan dengan pelajaran. Undanglah anggota kelas
untuk berbuat serupa. Anggota kelas dapat juga menceritakan mengenai cara
mereka menerapkan asas-asas yang telah dibahas di dalam pelajaran-pelajaran
sebelumnya.
Mengajarkan
Ajaran
yang Benar

Penatua Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas mengajarkan, “Ajaran yang
benar, jika dipahami, mengubah sikap dan perilaku” (dalam, Oktober 1986, 20;
atau Ensign, November 1986, 17).
Sewaktu mengadakan persiapan dan di dalam kelas, pusatkanlah perhatian pada
ajaran-ajaran Injil yang menyelamatkan seperti yang disajikan di dalam tulisan
suci dan ajaran para nabi zaman akhir. Hal ini mengharuskan Anda mempelajari
tulisan suci dengan tekun dan penuh doa. Tuhan memerintahkan, “Jangan
berusaha untuk memaklumkan firman-Ku, tetapi pertama-tama usahakan agar
memperoleh firman-Ku, kemudian lidahmu akan dilepaskan; kemudian jika
engkau inginkan, engkau akan memperoleh Roh-Ku dan firman-Ku, ya, kuasa
Allah untuk meyakinkan manusia” (A&P 11:21).

Mengajar dari
Tulisan Suci

Ada kekuatan yang sangat besar di dalam menggunakan tulisan suci untuk
mengajarkan ajaran-ajaran Injil. Imbaulah anggota kelas untuk membawa
tulisan suci mereka ke dalam kelas setiap minggu agar Anda dan anggota kelas
dapat membaca bagian-bagian tulisan suci tertentu secara bersama-sama.
Gunakan saran-saran berikut untuk mengajarkan laporan tulisan suci secara
efektif dan bervariasi:
1. Bantulah anggota kelas memahami hal-hal yang diajarkan tulisan suci
mengenai Yesus Kristus. Mintalah mereka memikirkan dengan cara
bagaimana beberapa bagian tulisan suci dapat meningkatkan iman mereka
terhadap Juruselamat dan membantu mereka merasakan kasih-Nya.
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2. Mintalah anggota kelas untuk menjadikan tulisan suci sesuai dengan keinginan
pribadi masing-masing dengan menggantikan nama-nama di dalam tulisan suci
tertentu dengan nama mereka sendiri di dalam pikiran mereka.
3. Bagikanlah cerita-cerita yang mengilhami dalam sejarah Gereja untuk
menunjukkan cara tulisan suci dapat diterapkan di dalam kehidupan kita.
4. Mintalah anggota kelas mencari kata-kata, ungkapan, atau gagasan-gagasan
berikut yang sering diulang dalam tulisan suci atau yang memiliki makna
khusus bagi mereka.
5. Anjurkan anggota kelas untuk menggunakan bantuan belajar yang terdapat di
bagian akhir tulisan suci Orang-orang Suci Zaman Akhir, seperti Topical Guide
dan Bible Dictionary di indeks Triple Combination.
6. Tulislah ungkapan, kata-kata kunci, atau pertanyaan-pertanyaan yang
berhubungan dengan laporan tulisan suci di papan tulis. Kemudian bacakan
atau rangkumlah laporan tersebut. Sewaktu anggota kelas menemukan
ungkapan, kata-kata kunci, atau jawaban terhadap pertanyaan, berhentilah
sejenak dan bahaslah.
7. Bagilah kelas menjadi dua kelompok kecil atau lebih. Setelah meninjau ulang
laporan tulisan suci, mintalah setiap kelompok menulis asas-asas dan ajaranajaran yang diajarkan di dalam laporan tersebut. Kemudian mintalah semua
kelompok bergiliran membahas bagaimana ajaran-ajaran ini dapat diterapkan
di dalam kehidupan mereka.
8. Sarankan agar anggota kelas membawa pinsil untuk menandai ayat-ayat yang
memiliki makna khusus bagi mereka.
Mendorong
Pembahasan
Kelas

Anda hendaknya jangan mengajar dengan metode ceramah. Sebaliknya,
bantulah anggota kelas berperan serta secara bermanfaat di dalam membahas
tulisan suci. Nasihat Tuhan mengenai pembahasan kelas terdapat dalam A&P
88:122: “Tunjuklah di antara kamu seorang pengajar, dan janganlah semuanya
menjadi juru bicara sekaligus; tetapi biarlah satu orang berbicara pada suatu saat
dan biarkan semuanya mendengarkan ucapannya, agar bilamana semua orang
telah berbicara, maka semuanya dapat saling diperkuat, dan agar setiap orang
dapat mempunyai hak istimewa yang sama.”
Gunakanlah petunjuk-petunjuk berikut sewaktu Anda mendorong
pembahasan kelas:
1. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggerakkan pikiran. Pertanyaan yang
dimulai dengan mengapa, bagaimana, siapa, apa, kapan, dan di mana biasanya
merupakan pertanyaan paling efektif untuk mendorong pembahasan. Carilah
bimbingan Roh sewaktu Anda mempelajari pertanyaan-pertanyaan di dalam
buku pedoman ini dan tentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang akan
diajukan.
2. Undanglah anggota kelas untuk membagikan secara singkat pengalamanpengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci yang sedang
Anda bahas. Juga imbaulah mereka untuk membagikan perasaan mereka
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mengenai apa yang mereka pelajari dari tulisan suci. Bantulah mereka
memahami bahwa pengalaman dan perasaan rohani hendaknya dibagikan
“dengan hati-hati dan oleh dorongan Roh” (A&P 63:64). Beberapa
pengalaman dan perasaan tidaklah pantas untuk dibagikan.
3. Bersikaplah peka terhadap kebutuhan setiap anggota kelas. Meskipun semua
anggota kelas hendaknya didorong untuk berperan serta dalam pembahasan
kelas, ada yang mungkin enggan untuk menanggapi. Anda mungkin perlu
berbicara secara empat mata dengan mereka untuk mencari tahu bagaimana
perasaan mereka mengenai membaca tulisan suci dengan keras atau berperan
serta di kelas. Berhati-hatilah untuk tidak meminta bantuan anggota kelas jika
itu membuat mereka malu.
4. Berikan rujukan-rujukan tulisan suci untuk membantu anggota kelas
menemukan jawaban terhadap beberapa pertanyaan.
5. Jika ada anggota kelas meluangkan waktu terlalu banyak dalam suatu
pembahasan, berusahalah untuk menyertakan mereka yang belum
mengambil bagian. Anda mungkin perlu secara lembut mengubah alur
pembahasan dengan mengatakan “Mari kita mendengarkan pendapat dari
yang lain” atau “Siapa lagi yang mau menambahkan terhadap apa yang telah
dibicarakan?”
Adalah lebih penting membantu anggota kelas memahami dan menerapkan
tulisan suci daripada membahas semua bahan pelajaran yang telah Anda
persiapkan. Jika anggota kelas belajar dari suatu pembahasan yang baik, sering
kali lebih bermanfaat jika kita membiarkan pembahasan itu berlanjut daripada
berusaha mencakup semua bahan pelajaran. Akan tetapi, jika suatu pembahasan
tidak bermanfaat atau tidak meningkatkan rohani, Anda hendaknya
mengarahkan kembali pembahasan tersebut.
Membantu
Anggota
Baru

Mengajarkan Injil
kepada Remaja

Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mengajar anggota yang relatif
masih baru di Gereja. Pengajaran Anda dapat membantu anggota baru ini
menjadi kuat di dalam iman. Presidensi Utama mengatakan, “Setiap anggota
Gereja perlu dikasihi dan diberi makanan rohani, khususnya pada beberapa
bulan pertama setelah pembaptisan. Sewaktu anggota baru menerima
persaudaraan yang tulus, memperoleh kesempatan untuk melayani, dan
makanan rohani yang datang dari mempelajari firman Allah, mereka akan
mengalami perubahan keyakinan yang kekal dan menjadi ‘kawan sewarga dari
orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah’ (Efesus 2:19)” (Surat
Presidensi Utama, 15 Mei 1997).

Jika Anda mengajar remaja, ingatlah bahwa mereka sering membutuhkan peran
serta yang aktif dan gambaran visual mengenai ajaran-ajaran yang sedang
dibahas. Jika Anda menggunakan kegiatan-kegiatan, video dan gambar-gambar
yang disarankan dalam buku pedoman maka hal itu dapat membantu remaja
tetap berminat dengan pelajaran.
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Pendahuluan untuk Ajaran dan
Perjanjian serta Sejarah Gereja

Pelajaran

1

Tujuan

Untuk memperkenalkan kepada anggota kelas mengenai pembelajaran Ajaran
dan Perjanjian serta Sejarah Gereja tahun ini dan untuk menolong mereka
memahami tempat mereka di masa kelegaan kegenapan waktu.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Pengantar Penjelasan Ajaran dan Perjanjian; Ajaran dan Perjanjian 1.
b. Perkenalan dengan Pusaka Kita.
2. Dapatkan buku Penuntun Belajar Anggota Kelas Ajaran dan Perjanjian
serta Sejarah Gereja (35686 299) untuk setiap anggota kelas. Anda dapat
memperoleh buku ini dari presidensi Sekolah Minggu, juru tulis lingkungan,
atau asisten juru tulis lingkungan yang bertugas untuk menyiapkan bahanbahan pelajaran. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun
Belajar, dan rencanakan cara-cara untuk merujuknya selama kelas berlangsung.
3. Dapatkan buku Pusaka Kita: Sejarah Singkat Gereja Yesus Kristus dari Orangorang Suci Zaman Akhir (35448 299) agar setiap anggota kelas dapat memiliki
akses terhadap buku tersebut untuk pembelajaran pribadi (paling sedikit satu
buku di setiap rumah). Banyak anggota yang telah memiliki buku ini. Anda
dapat memperoleh buku ini dari presidensi Sekolah Minggu, juru tulis
lingkungan, atau asisten juru tulis lingkungan yang bertugas untuk
menyiapkan bahan-bahan pelajaran. Juru tulis dapat memesan buku
tambahan jika diperlukan.
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah sebuah gambar
Bait Suci Salt Lake ke kelas (62433; Perangkat Gambar Seni Injil 502).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran.
Perlihatkan gambar Bait Suci Salt Lake. Tunjukkan gambar bola di atas bait suci
yang di atasnya malaikat Moroni berdiri. Jelaskan bahwa paruhan bagian atas
bola tersebut adalah batu tudung Bait Suci Salt Lake. Pada tanggal 6 April 1892,
Gereja mengadakan konferensi umum di Tabernakel. Sebelum tengah hari,
Presiden Wilford Woodruff membubarkan pertemuan tersebut. Empat puluh
ribu orang berkumpul di Taman Bait Suci, dan ribuan lagi berada di
sekelilingnya. Kemudian Presiden Woodruff menekan sebuah tombol elektrik,
dan batu tudung bait suci diturunkan. Di bagian bawah, Paduan Suara
Tabernakel, yang diiringi oleh sebuah band, mulai menyanyikan nyanyian
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rohani “Roh Allah,” dan para Orang Suci bergabung bersama. Kemudian
mereka meneriakkan “Hosana” dan melambaikan sapu tangan berwarna putih,
memperlihatkan sukacita mereka bahwa Bait Suci Salt Lake hampir selesai.
Presiden Ezra Taft Benson, Presiden ke-13 Gereja, menjelaskan bahwa Ajaran
dan Perjanjian dapat digambarkan sebagai batu tudung agama kita:
“Ajaran dan Perjanjian membawa manusia pada kerajaan Kristus, yaitu Gereja
Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, ‘satu-satunya gereja yang
benar dan hidup di atas segenap permukaan bumi’ [A&P 1:30] ....
Kitab Mormon adalah ‘batu kunci’ agama kita, serta Ajaran dan Perjanjian
adalah batu tudungnya, dengan wahyu zaman akhir yang terus-menerus. Tuhan
telah memberikan meterai persetujuan-Nya untuk batu kunci dan batu tudung
tersebut” (dalam Conference Report, April 1987, 105; atau Ensign, Mei 1987, 83).
Bersaksilah bahwa batu kunci dan batu tudung masing-masing mengajarkan
kepada kita tentang Juruselamat, yaitu batu penjuru agama kita (Efesus 2:20).
Tulisan suci ini juga memberikan kesaksian mengenai Juruselamat dan
kebenaran Injil-Nya.
Pembahasan dan
Penerapan

Pelajaran ini berisikan lebih banyak bahan daripada yang mungkin dapat
diajarkan dalam satu periode kelas. Pilihlah dengan seksama bahan pelajaran
yang akan memenuhi kebutuhan anggota kelas dengan paling baik.
Jelaskan bahwa kursus ini menggunakan pendekatan berdasarkan tema dalam
mempelajari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja. Pelajaran-pelajarannya
dirancang untuk membantu anggota kelas mempelajari dan menerapkan hal-hal
yang diajarkan Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja mengenai tema-tema
khusus Injil. Sebagai hasil dari pembelajaran tahun ini, anggota kelas hendaknya
memiliki keinginan yang lebih besar untuk mencari berkat-berkat Injil.
Tekankan bahwa karena pelajaran-pelajaran tahun ini berdasarkan tema,
beberapa bagian dari Ajaran dan Perjanjian tidak disertakan dalam tugas-tugas
bacaan. Meskipun demikian, anggota kelas hendaknya merencanakan untuk
membaca seluruh Kitab Ajaran dan Perjanjian untuk tahun ini.
Bagikan buku Penuntun Belajar Anggota Kelas. Jelaskan bahwa Penuntun Belajar
berisikan tugas-tugas bacaan dan pertanyaan-pertanyaan pembahasan untuk
setiap pelajaran. Mintalah anggota kelas membuat tekad untuk melakukan
tugas-tugas ini dan mempersiapkan diri untuk mengikuti kelas setiap minggu.
Mintalah mereka membagikan gagasan-gagasan mengenai cara menjadikan
tugas bacaan mingguan sebagai suatu kebiasaan.
Perlihatkan buku Pusaka Kita, dan bagikan buku tersebut agar paling tidak ada
satu buku di setiap rumah. Jelaskan bahwa buku ini menyajikan laporan yang
mengilhami mengenai sejarah Gereja sejak masa Nabi Joseph Smith sampai
sekarang. Anggota kelas hendaknya membaca buku tersebut pada tahun yang
bersangkutan. Banyak dari sejarah ini akan dibahas dalam pelajaran.
Tekankan bahwa para anggota kelas memiliki tanggung jawab bersama untuk
menyukseskan kursus ini. Imbaulah mereka untuk siap berperan serta dalam
pelajaran dan membagikan pengalaman-pengalaman yang telah mengajarkan
kepada mereka cara menerapkan asas-asas Injil di dalam kehidupan mereka.
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1. Wahyu-wahyu dalam Ajaran dan Perjanjian berhubungan dengan
kebutuhan-kebutuhan di Zaman kita.
• Ajaran dan Perjanjian berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya karena kitab
ini bukan terjemahan dari naskah kuno, melainkan memiliki asal-usul
modern dan diberikan Allah melalui para nabi pilihan-Nya (lihat Pengantar
Penjelasan Ajaran dan Perjanjian). Bagian-bagian manakah di dalam Ajaran
dan Perjanjian yang secara khusus bermanfaat dan bermakna bagi Anda?
• Wahyu-wahyu kudus diterima sebagai jawaban terhadap doa, pada saat
dibutuhkan, dan datang dari situasi-situasi kehidupan nyata yang melibatkan
orang yang nyata (lihat Pengantar Penjelasan Ajaran dan Perjanjian).
Mengapa bermanfaat memahami bahwa sebagian besar wahyu datang
sebagai jawaban terhadap doa?
• Ajaran-ajaran Injil apakah yang dijelaskan di dalam Ajaran dan Perjanjian?
(Pilihlah dua atau tiga dari ajaran Injil ini dan bahaslah bagaimana kehidupan
kita akan berbeda tanpa kebenaran-kebenaran yang diwahyukan
mengenainya di dalam Ajaran dan Perjanjian).
2. Tuhan menulis pengantar untuk Ajaran dan Perjanjian.
Perkenalkan Ajaran dan Perjanjian bagian 1 dengan mempelajari keterangan
berikut:
Pada tanggal 1 November 1831, Nabi Joseph Smith memimpin sebuah
konferensi khusus para Penatua, yang diadakan di Hiram, Ohio. Mereka yang
hadir memutuskan untuk menghimpun beberapa wahyu yang telah diterima
Nabi dan menerbitkannya dalam bentuk buku yang disebut Kitab Perintahperintah. Setelah sesi pertama konferensi ini, Tuhan memberikan persetujuanNya bagi penerbitan buku ini dengan memberikan wahyu kepada Joseph Smith
yang Dia sebut “Kata Pengantar-Ku bagi Kitab tentang Perintah-perintah”
(A&P 1:6). Wahyu ini sekarang merupakan Ajaran dan Perjanjian bagian 1.
Presiden Ezra Taft Benson mengatakan, “Ajaran dan Perjanjian adalah satusatunya kitab di dunia yang memiliki kata pengantar yang ditulis oleh Tuhan
sendiri. Di dalam kata pengantar itu Dia menyatakan kepada dunia bahwa suaraNya ditujukan kepada semua orang (lihat ayat 2), bahwa kedatangan Tuhan
sudah dekat (lihat ayat 12), dan bahwa kebenaran-kebenaran yang ditemukan
dalam Ajaran dan Perjanjian akan digenapi semuanya (lihat ayat 37–38)” (dalam
Conference Report, Oktober 1986, 101; atau Ensign, November 1986, 79).
• Dalam A&P 1, Tuhan mengangkat “suara peringatan,” yang Dia lanjutkan di
sepanjang Ajaran dan Perjanjian (A&P 1:4). Peringatan-peringatan apakah
yang diberikan Tuhan di dalam bagian ini? (lihat A&P 1:7–10, 12–16, 31–33.
Anda mungkin perlu membuat daftar peringatan ini di papan tulis).
Bagaimanakah peringatan-peringatan ini berlaku bagi kita?
• Ditujukan kepada siapakah pesan-pesan Ajaran dan Perjanjian? (lihat A&P
1:1–4, 11, 34–35). Bagaimanakah pesan-pesan ini akan sampai kepada semua
orang? (lihat A&P 1:4).
• Dalam A&P 1, Tuhan menubuatkan tentang masa depan besar pekerjaan-Nya
di zaman akhir (A&P 1:23, 30). Jelaskan bahwa ketika Tuhan mewahyukan
bagian ini, Gereja baru diorganisasi selama satu setengah tahun dan hanya
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memiliki beberapa ratus anggota. Bagaimanakah nubuat-nubuat tentang
pertumbuhan Gereja sedang digenapi di zaman kita sekarang?
• Dalam A&P 1, Tuhan menjelaskan beberapa tujuan dari wahyu-wahyu yang
diberikan dalam Ajaran dan Perjanjian. Bacalah A&P 1:17–28 bersama
anggota kelas. Seperti yang dicatat dalam ayat-ayat ini, apakah beberapa
tujuan dari wahyu-wahyu tersebut? (jawabannya dapat mencakup hal-hal
di bawah ini).
a. “Supaya setiap orang dapat berbicara dalam nama Allah, Tuhan, yaitu
Juruselamat dunia” (A&P 1:20).
b. “Supaya iman juga dapat bertambah di bumi” (A&P 1:21).
c. “Supaya perjanjian-Ku yang abadi dapat ditegakkan” (A&P 1:22).
d. “Supaya kegenapan Injil-Ku dapat diumumkan” (A&P 1:23).
e. Untuk menolong para hamba Tuhan “supaya mereka dapat mengerti”
(A&P 1:24).
f. “Dan apabila mereka berbuat salah, hal itu dapat diberitahukan”
(A&P 1:25).
g. “Dan apabila mereka mencari kebijaksanaan, mereka dapat diberi
petunjuk” (A&P 1:26).
h. “Dan apabila mereka berbuat dosa, mereka dapat dihajar supaya mereka
dapat bertobat” (A&P 1:27).
i. “Dan apabila mereka merendahkan hati, mereka dapat dijadikan kuat dan
diberkati dari ketinggian serta menerima pengetahuan dari waktu ke
waktu” (A&P 1:28).
• Kata pengantar Tuhan untuk Ajaran dan Perjanjian diakhiri dengan sebuah
perintah untuk menyelidiki firman-Nya. Bacalah A&P 1:37–38 dan 18:34–36
bersama anggota kelas. Apakah yang diajarkan Tuhan kepada kita mengenai
firman-Nya dan suara-Nya dalam ayat-ayat ini? Dengan cara bagaimanakah
menyelidiki tulisan suci berbeda dengan hanya sekadar membacanya?
Pernahkah Anda memperoleh manfaat dari menyelidiki firman Tuhan
dalam Ajaran dan Perjanjian?
3. Kursus ini akan membahas peristiwa-peristiwa penting dari kelegaan
kegenapan zaman.
Jelaskan bahwa pelajaran-pelajaran pada tahun ini akan mencakup banyak
peristiwa penting dari zaman kita—kelegaan kegenapan zaman (A&P
112:30–32). Bagikanlah pernyataan berikut oleh Nabi Joseph Smith:
“Para nabi, imam, dan raja ... telah menantikan dengan harapan penuh sukacita
akan hari dimana kita tinggal; serta diilhami oleh harapan surgawi dan sukacita
mereka telah menyanyikan dan menulis serta menubuatkan tentang zaman
kita ini; tetapi mereka meninggal tanpa melihat zaman kita; kita adalah umat
pilihan yang telah dipilih Allah untuk mendatangkan kemuliaan Zaman Akhir;
kita diizinkan untuk melihat, berperan serta, dan memajukan kemuliaan Zaman
Akhir, ‘kelegaan kegenapan zaman’” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, dipilih
oleh Joseph Fielding Smith [1976], 231).
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• Mengapa zaman kita berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya? (jawaban
dapat mencakup: bahwa zaman ini tidak akan berakhir dalam kemurtadan
dan bahwa Gereja akan terus tumbuh sampai memenuhi bumi dan jalan
dipersiapkan bagi Kedatangan Tuhan yang Kedua). Apakah berkat-berkat
dan tanggung jawab hidup di zaman ini?
Jelaskan bahwa zaman ini dapat dibagi menjadi enam periode sejarah. Anda
mungkin perlu menulisnya di papan tulis seperti berikut:
Periode New York

1820–1830

Periode Ohio-Missouri

1831–1838

Periode Nauvoo

1839–1846

Perintisan ke Barat

1846–1898

Perluasan Gereja

1899–1950

Gereja di Seluruh Dunia

1951–sekarang

Tekankan bahwa banyak peristiwa penting dalam enam periode sejarah ini
dirangkum dalam “Kronologi Sejarah Gereja” pada halaman 328–330 dalam
buku pedoman ini dan halaman 31–33 dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas.
Mintalah anggota kelas mempelajari dengan singkat peristiwa-peristiwa ini.
• Peristiwa-peristiwa manakah di dalam sejarah Gereja yang memiliki makna
khusus bagi Anda?
4. Kita masing-masing dapat menolong memajukan pekerjaan besar zaman
akhir ini.
Mintalah anggota kelas untuk melihat ke sekeliling ruangan pada orang-orang
di dalam kelas. Jelaskan bahwa kita tidak berada di bumi ini sekarang secara
kebetulan. Kita telah dikirim oleh Allah untuk menolong membangun kerajaanNya di zaman akhir ini. Presiden Ezra Taft Benson mengatakan, “Belum pernah
sebelumnya Tuhan mengharapkan lebih banyak dari umat-Nya yang setia dalam
jangka waktu yang sedemikian singkat daripada yang diharapkan dari kita di
zaman sekarang” (dikutip oleh Marvin J. Ashton, dalam Conference Report,
Oktober 1989, 48; atau Ensign, November 1989, 36).
Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Tantangan paling berat yang kita
hadapi, dan tantangan paling indah adalah tantangan yang datang dari adanya
pertumbuhan” (dikutip dalam “Presiden Gordon B. Hinckley,” Ensign, April
1995, 6).
• Apakah tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai akibat dari
pertumbuhan Gereja yang luar biasa? Apakah contoh-contoh upaya Gereja
untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? (jawaban dapat mencakup:
peningkatan luar biasa dalam pembangunan bait suci, upaya-upaya untuk
membangun kepemimpinan imamat, dan dipercepatnya penerjemahan
tulisan suci ke dalam banyak bahasa).
Tekankan bahwa kita dapat melihat dan merasakan kegembiraan dari
pertumbuhan Gereja. Akan tetapi, Tuhan membutuhkan lebih dari sekadar
orang-orang yang memberikan semangat tetapi tidak terlibat; kita harus
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menanyakan kepada diri kita sendiri apakah kita melakukan hal-hal yang
diperlukan agar kita lakukan serta melakukan bagian kita sebagai keluarga dan
perorangan. Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Ini adalah masa beribu
kesempatan. Ini adalah kesempatan kita untuk menggapainya dan bergerak
maju. Betapa baiknya ini merupakan masa yang baik bagi kita untuk melakukan
bagian kecil kita dalam memajukan pekerjaan Tuhan mencapai tujuan akhirNya yang mulia.” (dalam Conference Report, Oktober 1997, 90–91; atau
Liahona, Januari 1998, 88).
• Apakah yang dapat kita lakukan secara perorangan dan di dalam keluarga kita
untuk membantu memajukan pekerjaan besar Tuhan di zaman akhir?
Kesimpulan
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Tekankan bahwa kita memiliki kesempatan istimewa hidup di kelegaan
kegenapan zaman. Kita dapat melihat Gereja maju seperti yang dinubuatkan
pada zaman dahulu (Daniel 2:44–45; lihat juga A&P 65:2). Kita menikmati
berkat-berkat Injil yang telah dipulihkan. Kita mendengar suara Tuhan sewaktu
kita membaca Ajaran dan Perjanjian. Kita dipimpin oleh seorang nabi yang
masih hidup. Kursus pembelajaran tahun ini akan membantu kita memahami
lebih banyak lagi mengenai kesempatan-kesempatan dan berkat-berkat hidup
di zaman ini.

“Lihatlah, Akulah Yesus Kristus,
Juruselamat Dunia”

Pelajaran

2

Tujuan

Untuk membantu anggota kelas merasakan kesaksian yang kuat akan
Juruselamat yang datang melalui Ajaran dan Perjanjian serta untuk membantu
mereka memperkuat kesaksian mereka akan Kurban Tebusan Juruselamat.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dalam pelajaran ini. Sewaktu Anda
mempelajari bagian-bagian tulisan suci pada halaman 10–11, tentukan mana
yang akan paling bermanfaat bagi anggota kelas. Pahamilah bagian-bagian tulisan
suci yang Anda pilih, dan bersiaplah untuk menggunakannya dalam pelajaran.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Jika gambar-gambar berikut tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya
dalam pelajaran: Tuhan Yesus Kristus (62572; Perangkat Gambar Seni Injil
240); Yesus Berdoa di Getsemani (62175; Perangkat Gambar Seni Injil 227);
dan Penyaliban (62505; Perangkat Gambar Seni Injil 230). Anda mungkin
perlu memperlihatkan gambar Tuhan Yesus Kristus selama kelas berlangsung.
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah ke dalam kelas
sebuah cabang pohon.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran.
Perlihatkan sebuah cabang pohon. Tekankan bahwa cabang tersebut tidak lagi
menerima makanan yang dia butuhkan agar tetap hidup.
• Mengapa cabang ini tidak dapat menerima makanan yang dia butuhkan?
(Karena sudah terpisah dari akar-akarnya).
Bagikanlah pernyataan berikut oleh Penatua Boyd K. Packer dari Kuorum Dua
Belas Rasul:
“[Kurban Tebusan Yesus Kristus] adalah landasan utama ajaran Kristen. Anda
mungkin tahu banyak tentang Injil karena Injil menyebar dari sana, tetapi
jika Anda hanya tahu cabang-cabangnya dan cabang-cabang tersebut tidak
menyentuh akarnya, jika cabang-cabang itu telah ditebang dari kebenaran itu,
maka tidak akan ada kehidupan, makanan atau penebusan di dalamnya” (dalam
Conference Report, April 1977, 80; atau Ensign, Mei 1977, 56).
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Bandingkanlah cabang pohon yang sudah mati dengan pohon yang kuat dan
sehat. Tekankan bahwa Kurban Tebusan Yesus Kristus mendatangkan kehidupan
bagi kita dan memberikan makna pada semua ajaran Injil lainnya. Kita
hendaknya mengingat Kurban Tebusan sewaktu kita mempelajari asas-asas lain
di sepanjang kursus ini.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik.
1. Ajaran dan Perjanjian bersaksi tentang Yesus Kristus.
Tekankan bahwa salah satu tujuan dari semua tulisan suci adalah untuk bersaksi
tentang Yesus Kristus dan untuk membujuk orang-orang agar datang kepadaNya dan mengambil bagian dalam keselamatan. Alkitab, Kitab Musa dan
Abraham dalam Mutiara yang Sangat Berharga, dan Kitab Mormon adalah
kesaksian pada zaman dahulu, atau saksi-saksi bagi Yesus Kristus. Ajaran dan
Perjanjian adalah kesaksian bagi Yesus Kristus yang diberikan pada zaman ini.
Kitab suci ini memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Dia
hidup, dan bahwa Dia terus berbicara kepada para nabi dan membimbing umatNya sekarang.
Tekankan bahwa Ajaran dan Perjanjian berisikan kesaksian-kesaksian yang kuat
tentang Juruselamat dan pekerjaan-Nya. Kebanyakan dari kesaksian ini adalah
dari Juruselamat sendiri. Mintalah anggota kelas membaca bagian tulisan suci
berikut sebagai contoh: A&P 50:41–44 dan 76:22–24.
Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas ajaran-ajaran di dalam Ajaran dan
Perjanjian mengenai Juruselamat.
2. Yesus Kristus “menderita kesakitan semua orang, agar semua orang boleh
bertobat dan datang kepada-Nya.”
Perlihatkan gambar Yesus di Getsemani dan di kayu salib. Jelaskan bahwa Ajaran
dan Perjanjian berisikan banyak wahyu yang dapat meningkatkan pemahaman
kita tentang Kurban Tebusan Yesus Kristus. Wahyu-wahyu ini memberi kita
pengertian yang dalam akan penderitaan Juruselamat dan besarnya kasih yang
Dia dan Bapa Surgawi miliki bagi kita.
Juruselamat menguraikan Kurban Tebusan-Nya
• Bacalah A&P 19:16–19 bersama anggota kelas. Jelaskan bahwa ini adalah satusatunya bagian tulisan suci di mana Juruselamat menguraikan penderitaanNya sendiri sewaktu Dia melakukan Kurban Tebusan. Apakah yang diajarkan
bagian tulisan suci ini mengenai penderitaan Juruselamat bagi kita? Mengapa
Yesus bersedia mengalami penderitaan yang sedemikian besar bagi kita? (lihat
A&P 18:10–11; 19:19, 24; 34:3).
Melalui Kurban Tebusan, kita akan dibangkitkan
• Bacalah bagian tulisan suci berikut bersama anggota kelas: A&P 88:14–18;
93:33; Alma 11:42–44. Apakah yang dapat kita pelajari mengenai Kebangkitan
dari bagian tulisan suci ini? (Jawaban dapat mencakup hal-hal berikut).
a. Kebangkitan adalah penebusan jiwa. Roh dan tubuh dipersatukan kembali
dalam keadaan sempurna tanpa dapat dipisahkan (A&P 88:14–16; 93:33;
Alma 11:42–43).
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b. Kebangkitan mempersiapkan kita bagi kemuliaan selestial (A&P 88:18).
c. Kebangkitan diperlukan bagi kita untuk menerima sukacita yang penuh
(A&P 93:33).
d. Semua orang akan dibangkitkan (Alma 11:44).
Melalui Kurban Tebusan, kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita dan mewarisi
kemuliaan selestial
• Bacalah bagian tulisan suci berikut bersama anggota kelas: A&P 18:11–12;
19:16–17, 20; 58:42; 76:62–70. Apakah yang diajarkan bagian tulisan suci ini
mengenai berkat-berkat yang dapat kita terima melalui Kurban Tebusan
Juruselamat? (Jawaban dapat mencakup hal-hal berikut).
a. Kita dapat bertobat dari dosa-dosa kita dan datang kepada-Nya (A&P
18:11–12).
b. Jika kita bertobat, Kristus telah mengambil ke atas diri-Nya penderitaan
bagi dosa-dosa kita (A&P 19:16–17, 20).
c. Jika kita bertobat, Tuhan mengampuni kita dan tidak lagi mengingat dosadosa kita (A&P 58:42).
d. Kita dapat muncul dalam kebangkitan pertama, dijadikan sempurna
Melalui Kurban, dan mewarisi kemuliaan selestial (A&P 76:62–70).
Melalui Kurban Tebusan, Juruselamat memperoleh empati yang sempurna atas kita
dalam segala kesedihan, kesakitan, dan penderitaan kita
Jelaskan bahwa pada masa kehidupan-Nya dan mencapai puncaknya dalam
Kurban Tebusan, Juruselamat menderita sedemikian rupa sehingga Dia
memperoleh pengertian yang sempurna mengenai semua kesakitan dan
penderitaan kita.
Mintalah kelas membuka A&P 122. Bagian ini adalah wahyu yang diberikan
kepada Nabi Joseph Smith ketika dia dipenjara di Liberty, Missouri. Tekankan
bahwa dalam tujuh bait pertama Tuhan berbicara mengenai pencobaanpencobaan Nabi Joseph. Kemudian dalam ayat 8 Tuhan berbicara mengenai
diri-Nya sendiri.
• Bacalah A&P 122:8 bersama anggota kelas. Dalam hal apa Juruselamat telah
“turun ke bawah” segala hal? (lihat Alma 7:11–12; A&P 62:1; 133:53. Karena
Juruselamat telah mengalami semua kesedihan, kesakitan, dan penderitaan
kita, Dia memahami bagaimana perasaan kita. Dia tahu cara untuk menolong
kita). Dengan cara bagaimanakah pengetahuan ini dapat membantu kita
ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan?
Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, “Bila ...
menghadapi saat-saat sulit, kita dapat mengingat bahwa Yesus harus turun
melebihi segalanya untuk dapat naik mengatasi segalanya, dan bahwa Dia
mengalami rasa sakit, sengsara serta segala macam godaan sehingga Dia
penuh kasih karunia dan tahu cara mendukung umat-Nya dalam kelemahan
mereka (lihat A&P 88:6; Alma 7:11–12)” (dalam Conference Report, Oktober
1995, 91; atau Liahona, Januari 1996, 52).
• Kapan Anda pernah merasakan kuasa Kurban Tebusan di dalam kehidupan
Anda? Apakah yang dapat kita lakukan untuk merasakan kuasa ini dengan
lebih penuh lagi?
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• Bagaimana caranya kita dapat memperlihatkan kepada Juruselamat rasa
syukur kita atas Kurban Tebusan-Nya? Dengan cara bagaimanakah
pemahaman kita tentang Kurban Tebusan seharusnya memengaruhi
kita di dalam kehidupan kita sehari-hari?
3. Ajaran dan Perjanjian membantu kita memahami peranan dan sifat-sifat
Juruselamat.
Jelaskan bahwa agar dapat menjalankan iman kepada Allah, kita harus memiliki
“pengertian yang benar mengenai karakter, kesempurnaan, dan sifat-sifat-Nya”
(dalam Joseph Smith, disusun dalam, Lectures on Faith [1985], 38). Ajaran dan
Perjanjian membantu kita memperoleh pengertian ini.
• Sifat-sifat Juruselamat manakah yang Anda lihat dalam bagian-bagian tulisan suci
yang Anda baca hari ini? (Tulislah jawaban anggota kelas di papan tulis. Jawaban
dapat mencakup: kasih murni, ketaatan, kerendahan hati, dan kepatuhan).
Pilihlah beberapa bagian tulisan suci berikut untuk dibaca bersama anggota kelas.
Bahaslah apa yang diajarkan oleh masing-masing bagian mengenai peranan dan
sifat-sifat Juruselamat. Rangkumlah keterangan tersebut di papan tulis.
a. A&P 6:20–21. (Jika kita setia dan tekun, Juruselamat akan mengelilingi kita
dalam lengan kasih-Nya. Dia adalah terang yang menerangi kegelapan).
b. A&P 6:32–37. (Dia menawarkan kepada kita perlindungan dan penghiburan
dan siap memberkati kita jika kita mengingat Dia serta mematuhi perintahperintah-Nya).
c. A&P 19:1–3. (Setelah melakukan kehendak Bapa, Dia menaklukkan segala hal
dan mempertahankan semua kuasa. Dia akan menghancurkan Setan dan
pekerjaannya. Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatan
mereka).
d. A&P 29:1–2. (Lengan belas kasih-Nya telah menebus dosa-dosa kita. Jika kita
mendengarkan suara-Nya dan merendahkan hati kita, Dia akan
mengumpulkan kita seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya).
e. A&P 38:1–3. (Dia adalah Pencipta dunia, dan Dia mengetahui segala hal).
f. A&P 43:34. (Dia adalah Juruselamat dunia).
g. A&P 45:3–5. (Dia adalah Pengacara dengan Bapa).
h. A&P 50:44. (Dia adalah Gembala yang Baik dan Batu Israel, suatu landasan
yang kukuh yang di atasnya kita dapat membangun).
i. A&P 76:5. (Dia berbelaskasihan dan mengasihi mereka yang takut kepadaNya, dan Dia senang menghargai mereka yang melayani-Nya dalam keadilan
dan kebenaran sampai akhir).
j. A&P 93:5–19. (Dia adalah Putra Tunggal Bapa. Dia “melanjutkan dari kasih
karunia demi kasih karunia” sampai Dia memperoleh kegenapan kemuliaan
dan kuasa Bapa).
k. A&P 133:42–52. (Ketika Dia datang dalam kekuasaan pada saat KedatanganNya yang Kedua mereka yang telah Dia tebus akan menyebut-nyebut kasih
sayang dan kebaikan-Nya).
l. A&P 136:22. (Lengan-Nya diulurkan untuk menyelamatkan umat-Nya).
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• Mengapa penting bagi Anda untuk mengetahui peranan-peranan dan sifatsifat Juruselamat ini? Dengan cara bagaimanakah wahyu-wahyu dalam Ajaran
dan Perjanjian telah memperkuat kesaksian Anda tentang Juruselamat?
Kesimpulan

• Bacalah A&P 19:23 bersama anggota kelas. Bagaimana caranya kebenarankebenaran yang telah kita bahas hari ini dapat menolong Anda menerima
kedamaian?
Apabila didorong oleh Roh, bersaksilah tentang Yesus Kristus. Tekankan bahwa
karena Kurban Tebusan-Nya, kita semua akan dibangkitkan. Melalui Kurban
Tebusan-Nya, Dia menyampaikan undangan kepada kita untuk bertobat dan
datang kepada-Nya, menerima “damai di bumi ini dan hidup yang kekal di
dunia yang akan datang” (A&P 59:23). Imbaulah anggota kelas untuk
mengambil bagian dari semua berkat Kurban Tebusan dengan menjalankan
iman kepada Kristus, bertobat, mematuhi perintah-perintah, dan bertahan
sampai akhir.
Sarankan kepada anggota kelas, sewaktu mereka mempelajari Ajaran dan
Perjanjian tahun ini, agar mereka terus mencari hal-hal yang diajarkan kitab
ini mengenai Yesus Kristus. Dia adalah tokoh kunci dalam kitab ini. Kesaksian
dan kebenaran yang kuat yang diberikan di dalam wahyu-wahyu ini dapat
memperkuat kesaksian setiap orang terhadap Dia.

Gagasan Pengajaran
Tambahan
1. “’Ku Berdiri Kagum”
Pelajarilah jauh hari sebelumnya lirik nyanyian rohani, “’Ku Berdiri Kagum”
(Nyanyian Rohani, no. 82). Temukan kalimat dalam nyanyian rohani tersebut
yang dapat didukung oleh bagian-bagian tulisan suci dalam Ajaran Perjanjian.
Contoh berikut mungkin dapat menolong Anda.
Kalimat-kalimat dari nyanyian rohani

Bagain-bagian tulisan suci
yang mendukung

“’Ku berdiri kagum pada kasih Sang Kristus”

A&P 34:3

“Bagiku pendosa Dia mend’rita dan mati”

A&P 19:16–19

“’Ku heran Dia mau turun dari takhta-Nya”

A&P 88:6; 122:8

“’Ku berpikir tentang tangan-Nya yang ditembus”

A&P 6:36–37

“Aku tak dapat lupa rahmat dan kasih-Nya”

A&P 20:77

Bacalah dengan keras lirik nyanyian rohani tersebut di dalam kelas, lalu
berhenti sementara untuk meminta anggota kelas membaca tulisan suci yang
mendukung setelah membaca beberapa baris dari nyanyian rohani itu.
2. “Pengacara [kita] dengan Bapa” (A&P 45:3)
Tulis Pengacara di papan tulis. Jelaskan bahwa di dalam Ajaran dan Perjanjian
Tuhan beberapa kali mengatakan bahwa Dia adalah Pengacara kita (A&P 29:5;
45:3; 62:1; 110:4).
• Apakah pengacara itu? (Seseorang yang memohon pembelaan bagi
kepentingan orang lain).
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• Baca A&P 45:3–5 bersama anggota kelas. Mengapa kita memerlukan seorang
“pengacara dengan Bapa”? Dalam ayat 4 dan 5, bukti apakah yang diberikan
Juruselamat kepada Bapa untuk memperlihatkan bahwa kita seharusnya
menerima kehidupan abadi? (Pertama Dia berbicara mengenai Kurban
Tebusan-Nya—penderitaan, kematian, dan darah-Nya. Kemudian Dia
merujuk pada kepercayaan kita kepada-Nya).
3. Memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus melalui nama-Nya
Jelaskan bahwa Ajaran dan Perjanjian berisikan lebih dari 60 nama untuk
Yesus, Kristus, yang masing-masing memberikan penghargaan khusus bagi-Nya.
Misalnya, Tuhan menyebut diri-Nya sebagai “Penebus,” “Juruselamat,” serta
“Terang dan Hidup dunia.”
Mintalah anggota kelas membuat daftar nama Yesus Kristus. Tulislah jawaban
mereka di papan tulis.
• Apakah yang diajarkan oleh nama-nama Yesus mengenai sifat-sifat
dan misi-Nya?
4. Terang Kristus
Jelaskan bahwa Terang Kristus kadang-kadang disebut sebagai hati nurani kita,
tetapi terang Kristus lebih dari itu. Untuk membantu anggota kelas memperoleh
pemahaman yang lebih baik mengenai Terang Kristus, mintalah mereka
membaca A&P 88:6–13; 93:2; Moroni 7:13, 16–19.
• Apakah yang dapat kita pelajari mengenai Terang Kristus dari bagian tulisan
suci ini? (Jawaban dapat mencakup hal-hal berikut ini).
a. Terang Kristus “[mengisi] ruang yang tak terukur besarnya” dan “memberi
hidup pada semua hal” (A&P 88:12–13).
b. Terang Kristus adalah pengaruh yang meningkatkan moral yang diberikan
kepada setiap orang yang lahir ke dunia (A&P 93:2).
c. Terang Kristus membantu kita mengetahui yang baik daripada yang jahat
dan mengundang kita untuk berbuat baik serta percaya kepada Kristus
(Moroni 7:13, 16–19).
• Bagaimana caranya agar kita dapat membiarkan Terang Kristus menjadi
pengaruh yang lebih besar di dalam kehidupan kita?
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“Aku Telah Melihat Sebuah
Penglihatan”

Pelajaran

3

Tujuan

Untuk memperkuat kesaksian anggota kelas mengenai Penglihatan Pertama
dan pemanggilan Joseph Smith sebagai Nabi yang melaluinya Allah telah
memulihkan kegenapan Injil ke bumi.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Joseph Smith 2:1–26.
b. Pusaka Kita, halaman 1–5.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Mintalah seorang anggota kelas untuk bersiap merangkum laporan tentang
operasi kaki yang dialami Joseph Smith sewaktu masih muda (Pusaka Kita,
hlm. 1–2).
4. Jika gambar-gambar berikut tersedia, pilihlah beberapa di antaranya untuk
digunakan dalam pelajaran: Nabi Joseph Smith (62002; Perangkat Gambar
Seni Injil 401); Brother Joseph (62161); Joseph Smith Mencari Kebijaksanaan
dalam Alkitab (Perangkat Gambar Seni Injil 402); dan Penglihatan Pertama
(62470; Perangkat Gambar Seni Injil 403).
5. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah sebuah jam
dinding, peta dunia atau bola dunia, dan satu barang yang berhubungan
dengan pakaian pria. Persiapkan label-label berikut untuk barang-barang ini:
Waktu yang tepat, Tempat yang tepat, dan Orang yang tepat.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran.
Perlihatkan jam dinding, peta atau bola dunia, dan label-labelnya kepada
anggota kelas (lihat “Persiapan,” nomor 5). Jelaskan bahwa pelajaran ini
membahas bagaimana Tuhan mempersiapkan waktu yang tepat dan tempat
yang tepat bagi pemulihan Injil-Nya setelah beberapa abad mengalami
Kemurtadan.
Perlihatkan barang yang berhubungan dengan pakaian pria dan labelnya kepada
anggota kelas. Jelaskan bahwa pelajaran ini juga membahas bagaimana Allah
telah memilih dan mempersiapkan orang yang tepat—Joseph Smith—untuk
menjadi nabi yang melaluinya Injil akan dipulihkan.
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Pembahasan dan
Penerapan

Pelajaran ini berisikan lebih banyak bahan daripada yang mungkin dapat
diajarkan dalam satu periode kelas. Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran
yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota kelas dengan paling baik.
1. Setelah kemurtadan, Allah mempersiapkan cara bagi pemulihan.
Jelaskan bahwa setelah Yesus Kristus disalib, para Rasul-Nya memimpin Gereja.
Tetapi tidak lama kemudian penganiayaan, perpecahan, dan kemurtadan
meningkat. Dalam waktu beberapa dekade, terjadi kemunduran dari Gereja,
sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi (Kisah para Rasul 20:28–30;
2 Tesalonika 2:1–3; 2 Timotius 4:3–4). Kemunduran ini dikenal sebagai
Kemurtadan Besar.
• Apakah dampak dari Kemurtadan Besar? (lihat A&P 1:15–16; Joseph Smith 2
1:8–9, 19, 21; Mormon 1:13–14. Jawaban dapat mencakup hal-hal berikut).
a. Tidak ada wewenang imamat di bumi.
b. Tidak ada rasul-rasul atau nabi di bumi.
c. Pengetahuan yang penting tentang sifat Allah hilang.
d. Ajaran-ajaran Injil menjadi rusak.
e. Tata cara-tata cara kudus, seperti baptisan, diubah.
f. Gereja asli terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan.
Kegelapan akibat dari Kemurtadan berlangsung selama berabad-abad. Akan
tetapi, Allah telah mengetahui hal ini dan telah merencanakan pemulihan Injil
di zaman akhir. Penatua Bruce R. McConkie dari Kuorum Dua Belas Rasul
mengajarkan bahwa persiapan bagi pemulihan Injil dimulai berabad-abad
sebelum Penglihatan Pertama:
“Mulai awal abad ke-14, Tuhan mulai mempersiapkan keadaan-keadaan sosial,
pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan pemerintahan agar lebih mudah bagi-Nya
untuk memulihkan Injil di zaman akhir” (Mormon Doctrine, edisi ke-2 [1966], 717).
• Sebelum Joseph Smith lahir, peristiwa-peristiwa apakah yang mempersiapkan
jalan bagi pemulihan Injil? (Anda mungkin perlu menuliskan jawaban
anggota kelas di papan tulis. Jawaban dapat mencakup hal-hal berikut).
a. Zaman Renaisans adalah kelahiran kembali pengetahuan, khususnya
bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Penciptaan-penciptaan seperti
mesin cetak muncul.
Penatua James E. Talmage dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan bahwa
zaman Renaisans bukan terjadi secara kebetulan, melainkan “suatu
perkembangan yang telah ditentukan sebelumnya dalam Pikiran Allah
untuk menerangi pikiran gelap manusia sebagai persiapan bagi pemulihan
Injil Yesus Kristus, yang ditentukan akan dilaksanakan beberapa abad
kemudian” ( Jesus the Christ, edisi ke-3 [1916], 749).
b. Para Reformis seperti John Wycliffe, Martin Luther, dan John Calvin mulai
menentang praktik-praktik dan ajaran-ajaran gereja yang ada pada waktu
itu dengan mengatakan bahwa gereja-gereja telah menyimpang dari ajaranajaran Kristus.
Penatua M. Russell Ballard dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan
bahwa Martin Luther dan para reformis lainnya “diilhami untuk

14

Pelajaran 3

menciptakan iklim keagamaan sehingga Allah dapat memulihkan
kebenaran-kebenaran dan wewenang imamat yang telah hilang” (dalam
Conference Report, Oktober 1994, 85; atau Ensign, November 1994, 66).
c. Benua Amerika ditemukan. Amerika Serikat dihuni oleh orang-orang yang
taat beragama dan akhirnya menjadi sebuah negara merdeka (1 Nefi
13:12–19).
d. Undang-Undang Amerika Serikat disahkan, yang menjamin kebebasan
beragama di negara tersebut (A&P 101:77–80).
Penatua Ballard mengatakan, “Allah mengilhami para penjelajah dan
penduduk terdahulu Benua Amerika dan para pembuat Undang-Undang
Amerika Serikat untuk mengembangkan sebuah negeri dan asas-asas
pemerintahan sedemikian rupa sehingga Injil dapat dipulihkan” (dalam
Conference Report, Oktober 1994, 85; atau Ensign, November 1994, 66).
2. Allah mempersiapkan Joseph Smith untuk menjadi Nabi Pemulihan.
Jelaskan bahwa selain menyediakan kondisi-kondisi yang tepat bagi pemulihan
Injil, Allah menyediakan seorang pria untuk menjadi Nabi Pemulihan. Orang ini
adalah Joseph Smith, yang lahir tanggal 23 Desember 1805 di Sharon, Vermont.
Perlihatkan gambar Joseph Smith. Gunakan bahan berikut untuk membahas
dipersiapkannya Joseph Smith untuk menjadi Nabi Pemulihan.
Keluarga Joseph membantu mempersiapkan dia
Joseph Smith berasal dari keluarga yang memiliki warisan rohani yang kaya.
Orang tua dan kakek neneknya adalah orang yang taat beragama, patriotik,
peduli dengan pendidikan, dan memiliki keyakinan moral yang kuat. Kakek
dari pihak ayahnya, Asael Smith, menyatakan beberapa tahun sebelum Joseph
dilahirkan, “Telah terkesan kuat di dalam jiwa saya bahwa salah satu dari
keturunan saya akan menyebarluaskan suatu pekerjaan untuk merombak dunia
kepercayaan agama” (dalam Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History,
edisi ke-27 [1974], 25).
Orang tua Joseph Smith, Joseph Sr. dan Lucy Mack Smith, memberi pengaruh
yang sangat besar dalam kehidupannya. Keduanya adalah orang yang sangat
taat kepada Allah. Mereka juga adalah orang tua yang setia, yang mengajarkan
kepada anak-anak mereka asas-asas iman dan kebenaran.
Kedua orang tua Joseph memiliki pengalaman keagamaan yang dalam. Joseph Sr.
memiliki beberapa mimpi yang memberinya keyakinan bahwa dia akan menikmati
berkat-berkat Injil Yesus Kristus yang benar (lihat Lucy Mack Smith, History of
Joseph Smith, diedit oleh Preston Nibley [1958], 47–50, 64–66). Pernah sewaktu
Lucy menderita sakit parah, dia membuat janji kepada Allah bahwa dia akan
melayani Allah sepenuhnya jika Allah membiarkan dia hidup untuk mengurus
keluarganya. Tidak berapa lama setelah itu dia mendengar sebuah suara yang
memberikan penghiburan kepadanya, dan dia menjadi sembuh secara luar biasa
(lihat History of Joseph Smith, 33–35).
Joseph Sr. dan Lucy secara aktif mencari agama yang benar. Keduanya merasa
bahwa tidak satu pun di antara gereja-gereja yang ada sesuai dengan Gereja yang
telah ditegakkan Yesus Kristus. Untuk alasan inilah, Joseph Sr. tidak bergabung
dengan gereja mana pun. Lucy merasa berkewajiban bahwa dia harus dibaptis,
sehingga dia bergabung dengan Gereja Presbiterian. Ketika Injil dipulihkan,
mereka berdua mengakui kebenarannya dan menerimanya.
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• Mengapa warisan keluarga Joseph Smith penting dalam membantu
mempersiapkan dia untuk misinya sebagai Nabi Pemulihan?
Kesengsaraan membantu mempersiapkannya
Ketika Joseph Smith tumbuh dewasa, dia dan keluarganya menghadapi banyak
tantangan. Ketika dia berusia tujuh tahun, dia mengalami sakit parah disertai
infeksi di kakinya. Mintalah anggota kelas yang telah ditugaskan untuk
merangkum laporan ini dari buku Pusaka Kita, halaman 1–2.
• Apakah yang dapat kita pelajari mengenai karakter Joseph muda dari
pengalaman ini? Dalam hal-hal apa pencobaan dan penderitaan Joseph
muda telah membantu mempersiapkan dirinya menjadi Nabi Pemulihan?
Dengan cara bagaimanakah pencobaan dan penderitaan telah menolong
mempersiapkan Anda dengan tanggung jawab-tanggung jawab yang telah
diberikan kepada Anda?
Suasana keagamaan di New York bagian barat telah menolong mempersiapkannya
Ketika Joseph berusia kira-kira 10 tahun, tiga tahun gagal panen di Vermont
menjadikan keluarga Smith berada dalam kesulitan keuangan yang parah.
Setelah mempertimbangkan masak-masak, keluarga tersebut pindah ke wilayah
Palmyra, New York, di mana prospek bertani di sana lebih baik. Pada waktu itu
terjadi kehebohan dan kebingungan yang besar dalam hal yang menyangkut
agama di bagian barat New York, banyak gereja saling bersaing untuk
memperoleh anggota.
• Mengapa Joseph bingung mengenai gereja mana yang harus dia ikuti? (lihat
Joseph Smith 2:5–10). Dengan cara bagaimanakah situasi Joseph pada waktu
itu serupa dengan keadaan orang-orang di zaman sekarang yang berusaha
mengetahui kebenaran?
• Dengan cara bagaimanakah mempelajari tulisan suci telah menolong Joseph
mengatasi kebingungannya? (lihat Joseph Smith 2:11–12. Perlihatkan gambar
Joseph sedang membaca Alkitab). Apakah yang dapat kita pelajari dari teladan
Joseph? (Anda mungkin perlu menekankan bahwa Joseph tidak saja membaca
tulisan suci, tetapi juga menyelidiki dan merenungkannya serta menerapkannya
di dalam kehidupannya). Dengan cara bagaimanakah tulisan suci telah
membantu Anda pada saat Anda membutuhkan bantuan atau kebingungan?
3. Penglihatan Pertama mengantar pada pemulihan Injil.
Jelaskan bahwa pada suatu pagi di musim semi tahun 1820, Joseph Smith pergi
ke hutan di dekat rumahnya untuk berdoa memohon bimbingan.
• Dengan cara bagaimanakah doa Joseph pada pagi ini berbeda dengan doa-doa
yang telah dia ucapkan? (lihat Joseph Smith 2:14). Mengapa doa pribadi yang
diucapkan dengan keras sering menolong ketika kita menyampaikan
keingingan hati kita kepada Allah?
• Apakah yang terjadi sewaktu Joseph Smith mulai berdoa? (lihat Joseph Smith
2:15). Bagaimanakah dia dibebaskan dari kuasa kegelapan yang kuat ini?
(lihat Joseph Smith 2:16–17. Perlihatkan gambar Penglihatan Pertama).
Apakah yang dapat kita pelajari dari pengalaman ini mengenai mengatasi
pengaruh Setan? Mengapa penting terus berdoa pada waktu kita menghadapi
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kegelapan atau pencobaan? (Undanglah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman-pengalaman ketika doa telah membantu mereka dalam keadaan
sulit seperti itu).
• Mengapa Joseph Smith diperintahkan agar dia tidak bergabung dengan gereja
mana pun? (lihat Joseph Smith 2:18–19).
4. Banyak kebenaran diungkapkan dalam Penglihatan Pertama.
Tekankan bahwa kunjungan Bapa dan Putra kepada Joseph Smith memiliki
makna ajaran yang kaya. Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Saya
percaya bahwa dalam beberapa menit Joseph Smith berada bersama Bapa dan
Putra, dia belajar lebih banyak tentang sifat Allah Bapa yang Kekal dan Tuhan
yang telah bangkit daripada yang telah dipelajari oleh semua orang pintar
dalam semua pembahasan mereka selama berabad-abad” (Church News,
24 Oktober 1998, 6).
• Kebenaran-kebenaran apakah yang dapat kita pelajari dari Penglihatan
Pertama? (Rangkumlah jawaban mereka di papan tulis. Jawaban dapat
mencakup hal-hal berikut).
a. Allah Bapa dan Yesus Kristus hidup.
b. Bapa dan Putra benar-benar nyata, makhluk yang terpisah yang memiliki
tubuh berdaging dan bertulang yang telah dimuliakan.
c. Kita diciptakan menurut rupa Allah.
d. Setan dan kuasanya nyata, tetapi kuasa Allah jauh lebih besar.
e. Allah mendengar dan menjawab doa serta peduli terhadap kita.
f. Tidak satu pun di antara gereja-gereja di bumi yang memiliki
kegenapan Injil Kristus.
g. Wahyu tidak berhenti.
Presiden David O. McKay, Presiden ke-9 Gereja, bersaksi bahwa Penglihatan
Pertama “menjawab semua [pertanyaan] yang menyangkut Allah dan
kepribadian ilahi-Nya .... hubungan-Nya dengan anak-anak-Nya jelas. PerhatianNya terhadap umat manusia melalui wewenang yang didelegasikan kepada
orang adalah nyata. Masa depan pekerjaan-Nya adalah pasti. Kebenarankebenaran ini dan kebenaran-kebenaran mulia lainnya diperjelas melalui
penglihatan pertama yang mulia itu” (Gospel Ideals [1954], 85).
• Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas Rasul, Penatua Ezra Taft Benson
mengatakan, “Penampakan diri Allah Bapa dan Putra-Nya Yesus Kristus
kepada Nabi muda itu adalah peristiwa terbesar yang terjadi di dunia ini sejak
kebangkitan Tuhan” (dalam Conference Report, April 1971, 20; atau Ensign,
Juni 1971, 34). Mengapa penting bagi kita masing-masing untuk memiliki
kesaksian tentang Penglihatan Pertama? Dengan cara bagaimanakah
kesaksian tentang Penglihatan Pertama telah memberkati kehidupan Anda?
Kesimpulan

Baca Joseph Smith 2:25–26, dimulai dengan kata “Aku betul-betul telah melihat
seberkas cahaya.” Kemudian rangkumlah bagaimana Allah mempersiapkan
waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat bagi pemulihan
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Injil. Berikanlah kesaksian Anda mengenai Penglihatan Pertama dan pentingnya
penglihatan pertama. Anda mungkin juga perlu membagikan kesaksian berikut
dari Presiden Gordon B. Hinckley:
“Suatu perwujudan luar biasa terjadi pada pagi hari di musim semi tahun 1820
ketika Bapa dan Putra menampakkan diri kepada pemuda Joseph Smith ....
Kesaksian tentang [penglihatan itu] telah menyentuh hati jutaan orang di
banyak negara. Saya menambahkan kesaksian saya sendiri, yang diberikan
kepada saya melalui Roh, bahwa uraian Nabi mengenai peristiwa yang luar
biasa itu benar, bahwa Allah Bapa yang Kekal dan Tuhan Yesus Kristus yang
telah bangkit berbicara kepadanya pada kesempatan itu dalam percakapan
yang nyata dan pribadi serta akrab sama seperti percakapan yang kita lakukan
sekarang” (Be Thou an Example [1981], 10).
Gagasan Pengajaran
Tambahan
Anda dapat menggunakan salah satu atau kedua gagasan berikut sebagai
tambahan bagi rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Presentasi video
Jika kaset video Ajaran-ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933) tersedia, pertimbangkanlah untuk memperlihatkan segmen video
berdurasi 16 menit yang berjudul “Mencari Kebenaran.” Segmen ini menyajikan
cerita tentang pertobatan Wilford Woodruff, yang menjadi Presiden ke-4 Gereja.
Film ini menjelaskan tentang Kemurtadan dan yang mengakibatkan perlunya
Pemulihan.
Sebelum anggota kelas menonton penayangan video ini, mintalah mereka
memperhatikan empat hal yang diucapkan Wilford Woodruff sewaktu dia
mencari Injil yang benar (para nabi dan rasul, wewenang imamat, ajaran yang
benar, dan tata cara-tata cara yang menyelamatkan).
Jika Video Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja (53912) tersedia,
pertimbangkanlah untuk memperlihatkan segmen video berdurasi 10 menit
yang berjudul “Penglihatan Pertama.”
2. Teladan Joseph Smith semasa remaja
Para guru yang mengajar kelas remaja mungkin perlu menekankan bahwa
Joseph Smith baru berusia 14 tahun ketika dia menerima Penglihatan Pertama.
• Dengan cara bagaimanakah perilaku Joseph Smith semasa remaja dapat
memberikan teladan kepada remaja putra di zaman sekarang? Dengan cara
bagaimanakah teladan Joseph dapat menolong Anda ketika Anda bergumul
untuk mengetahui kebenaran? Ketika orang-orang berusaha menentang Anda
atau mencemooh Anda? Ketika Anda harus membuat keputusan-keputusan
sulit dalam menghadapi cemoohan tersebut?
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“Mengingat Perjanjian yang
Baru, Yaitu Kitab Mormon”

Pelajaran

4

Tujuan

Untuk menolong anggota kelas mengakui tangan Tuhan dalam menampilkan
Kitab Mormon dan untuk mendorong mereka agar mempelajari Kitab Mormon,
mengikuti ajaran-ajarannya, dan membagikannya kepada orang lain.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Joseph Smith 2:27–65; Ajaran dan Perjanjian 3; 5; 10; 17; 20:5–15;
84:54–62.
b. Pusaka Kita, halaman 7–13.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Mintalah seorang anggota kelas mempersiapkan diri merangkum laporan
mengenai Martin Harris yang kehilangan 116 lembar naskah. Mintalah orang
tersebut merujuk pada pengantar pada bagian A&P 3 dan 10 serta tiga alinea
pertama di bawah judul “Pekerjaan Penerjemahan” dalam buku Pusaka Kita,
halaman 8–11.
4. Jika gambar-gambar berikut tersedia, bersiaplah menggunakannya dalam
kelas: Moroni Menampakkan Diri kepada Joseph di Kamarnya (62492;
Perangkat Gambar Seni Injil 404) dan Joseph Smith Menerima Lempinglemping Emas (62012; Perangkat Gambar Seni Injil 406).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran.
Tulislah ungkapan-ungkapan berikut di papan tulis. Tanyakan kepada anggota
kelas apakah mereka tahu apa makna ungkapan-ungkapan ini.
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Jelaskan bahwa Anda telah menulis ungkapan “Kitab Mormon” dalam bahasa
Jepang, Rusia, dan Korea. Sejak permulaannya yang sederhana di zaman ini,
Kitab Mormon telah menjadi berkat bagi kehidupan jutaan orang di seluruh
dunia. Pelajaran ini membahas mukjizat Kitab Mormon dan tanggung jawab
kita untuk “membanjiri bumi dan kehidupan [kita] dengan Kitab Mormon”
(Ezra Taft Benson, dalam Conference Report, April 1989, 3; atau Ensign,
Mei 1989, 4).
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Anda mungkin perlu menggunakan dua
periode kelas untuk mengajarkan pelajaran ini.
1. Persiapan Joseph Smith untuk menerima dan menerjemahkan Kitab
Mormon
• Dalam tiga tahun setelah Penglihatan Pertama, Joseph Smith mengalami
“pengejaran yang hebat” tetapi tetap berpegang pada kesaksiannya (Joseph
Smith 2:27). Bagaimana caranya agar kita dapat tetap berpegang pada
kesaksian kita bahkan meskipun kita menghadapi penganiayaan?
• Ketika Joseph berusia 17 tahun, dia dikunjungi oleh Moroni. (Jika perlu,
jelaskan bahwa Moroni adalah Nabi terakhir yang menulis di dalam Kitab
Mormon dan yang telah menguburkan lemping-lemping emas kira-kira tahun
421). Apakah yang didoakan Joseph pada malam ketika Moroni menampakkan
diri kepadanya? (lihat Joseph Smith 2:28–29). Apakah yang dapat kita pelajari
dari teladan Joseph ketika dia merasa “patut dihukum disebabkan kelemahan
serta ketidaksempurnaan [kita]”? (Jika dianggap pantas, undanglah anggota
kelas untuk menceritakan bagaimana doa telah menolong mereka ketika
mereka merasa bahwa mereka telah mengecewakan Allah).
Rangkumlah Joseph Smith 2:30–59. Mintalah anggota kelas membaca ayatayat pilihan dengan keras. Pada waktu yang tepat, perlihatkan gambar Moroni
menampakkan diri kepada Joseph Smith dan gambar Joseph sedang menerima
lemping-lemping. Anda mungkin juga perlu merujuk pada peta 1 di halaman 331
dalam buku pedoman ini dan halaman 34 dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas.
• Ketika lemping-lemping emas diperlihatkan kepada Joseph Smith pertama
kalinya, dia belum siap untuk menerima dan menerjemahkannya.
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Bagaimanakah Tuhan mempersiapkan Joseph untuk menerima dan
menerjemahkan lemping-lemping tersebut? (lihat Joseph Smith 2:33–35,
42, 44–46, 53–54). Bagaimanakah Tuhan telah mempersiapkan Anda (atau
bagaimanakah Dia sekarang sedang mempersiapkan Anda) untuk memenuhi
tanggung jawab Anda? Bagaimana caranya agar Anda dapat mempersiapkan
diri Anda untuk memenuhi tanggung jawab Anda di masa yang akan datang?
• Bagaimanakah tanggapan ayah Joseph ketika Joseph menceritakan kepadanya
tentang kunjungan Moroni? (lihat Joseph Smith 2:50). Apakah yang
diisyaratkan hal ini mengenai integritas dan kejujuran Joseph? Mengapa
penting mendukung anggota keluarga kita dalam usaha mereka untuk
mengikuti Tuhan? Bagaimanakah caranya agar kita dapat mendukung
anggota keluarga kita dan orang lain dengan lebih baik lagi sewaktu
mereka mengikuti Tuhan?
2. Mukjizat pemeliharaan Kitab Mormon
Jelaskan bahwa Setan berusaha menghentikan kedatangan Kitab Mormon. Dia
membujuk manusia untuk mencuri lemping-lemping emas, dan orang-orang terus
menganiaya Joseph Smith serta keluarganya (Joseph Smith 2:60–61). Akan tetapi,
Tuhan menggagalkan semua usaha Setan yang berusaha mencegah munculnya
Kitab Mormon.
Salah satu contoh dari pemeliharaan yang menakjubkan terhadap Kitab
Mormon terjadi ketika salah seorang juru tulis Joseph Smith, Martin Harris,
menghilangkan 116 lembar naskah yang sudah diterjemahkan. Mintalah
anggota kelas yang sudah ditugaskan untuk merangkum laporan ini (lihat
“Persiapan,” nomor 3). Kemudian ajarkan serta bahaslah A&P 3 dan 10,
yang diwahyukan Tuhan setelah hilangnya lembar-lembar tersebut.
• Setelah ke 116 lembar naskah tersebut hilang, Tuhan menegur Joseph karena
lebih takut kepada manusia daripada Allah (A&P 3:7). Joseph kehilangan karunia
menerjemahkan untuk beberapa saat (A&P 3:14; 10:1–2). Dalam hal apa Joseph
lebih takut kepada manusia daripada Allah? Dengan cara bagaimanakah
tindakan-tindakan kita kadang-kadang mungkin memperlihatkan bahwa kita
lebih takut kepada manusia daripada Allah? (lihat A&P 30:1–2. Salah satu contoh
adalah ketika kita menyerah terhadap tekanan teman sebaya untuk berbuat yang
tidak benar). Apakah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi rasa takut kita
kepada manusia? (Untuk jawaban terhadap pertanyaan ini, lihat A&P 3:8; 10:5).
• Dengan cara bagaimanakah kasih Tuhan kepada Joseph Smith jelas terlihat
setelah 116 lembar naskah hilang? (lihat A&P 3:8–10; 10:1–3). Pengalamanpengalaman apakah yang telah memperlihatkan kepada Anda bahwa jika
Anda penuh iman, Allah akan berada “bersamamu setiap saat yang sulit”?
(A&P 3:8). Pengalaman-pengalaman apakah yang telah memperlihatkan
kepada Anda bahwa “Allah penuh belas kasihan”? (A&P 3:10).
• Apakah rencana orang yang telah mencuri ke 116 lembar naskah tersebut?
(lihat A&P 10:10–19, 29–33. Seandainya Joseph menerjemahkan kembali bahan
yang telah hilang, mereka akan mengubah kata-kata dalam naskah tersebut.
Mereka akan membandingkan naskah asli yang telah diubah dengan yang
diterjemahkan, untuk memperlihatkan bahwa kedua versi saling bertentangan).
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• Apakah yang telah dilakukan Tuhan berabad-abad sebelumnya untuk
mengalahkan rencana mereka yang mencuri halaman-halaman naskah
tersebut? (lihat A&P 10:38–39; lihat juga 1 Nefi 9:2–5; Kata-Kata Mormon
1:3–7. Dia telah melihat sebelumnya bahwa kehilangan ini akan terjadi. Kirakira 2.400 tahun sebelumnya, Dia mengilhami Nefi, yang menulis sejarah
sekuler mengenai orang-orang Nefi, untuk mempersiapkan catatan kedua.
Catatan kedua tersebut berisikan laporan tentang pelayanan orang-orang Nefi
pada periode yang sama dan memiliki nilai ajaran yang lebih tinggi daripada
yang pertama).
• Apakah yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Joseph agar dia lakukan
untuk menggagalkan rencana mereka yang telah mencuri naskah tersebut?
(lihat A&P 10:40–45. Joseph telah menerjemahkan 116 halaman naskah dari
sejarah sekuler Nefi. Tuhan memerintahkan dia agar tidak menerjemahkan
ulang naskah tersebut, melainkan menerjemahkan catatan kedua Nefi).
• Apakah yang diajarkan oleh laporan lembar naskah yang hilang tersebut
mengenai kuasa Tuhan? (Sementara anggota kelas membahas pertanyaan ini,
mintalah mereka membaca A&P 3:1–3; 10:14, 43; dan 1 Nefi 9:6). Bagaimana
caranya agar pengetahuan ini dapat menolong kita ketika kita mengalami
kemunduran dan kekecewaan?
• Mintalah anggota kelas membaca A&P 3:16, 19–20 dan 10:46–52, 60–66.
Apakah yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini mengenai tujuan-tujuan
Kitab Mormon? Bagaimanakah tujuan-tujuan ini sedang digenapi sekarang?
3. Para saksi Kitab Mormon
• Sewaktu Joseph menerjemahkan Kitab Mormon, dia mengetahui bahwa
Tuhan bersedia mengizinkan tiga saksi dan beberapa orang lainnya untuk
melihat lemping-lemping (lihat rujukan untuk para saksi ini dalam 2 Nefi
27:12–14 dan Eter 5:1–3). Siapakah Tiga Saksi tersebut? (lihat “Kesaksian Tiga
Orang Saksi,” Kitab Mormon). Apakah yang diperintahkan kepada mereka
agar mereka lakukan? (lihat A&P 5:11–15, 24–25; 17:3, 5). Mengapa kesaksian
mereka penting? (lihat Eter 5:4; A&P 5:16–18; 17:4).

Tiga Orang Saksi. Oliver Cowdery, David Whitmer, dan Martin Harris.

Jelaskan bahwa selain Tiga Orang Saksi, delapan orang saksi lainnya diizinkan
melihat lemping-lemping emas (“Kesaksian Delapan Orang Saksi,” Kitab
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Mormon). Semuanya dari Tiga Orang Saksi dan Delapan Orang Saksi kemudian
meninggalkan Gereja. Hanya beberapa orang yang kembali, tetapi tidak satu
pun yang menyangkal kesaksian mereka mengenai apa yang telah mereka lihat.
Dalam tahun terakhir kehidupannya, David Whitmer menerbitkan kesaksian ini
sebagai tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan palsu:
“Telah dicatat dalam American Encyclopaedia dan Encyclopaedia Britannica, bahwa
saya, David Whitmer, telah menyangkal kesaksian saya sebagai salah seorang dari
tiga orang saksi bagi keilahian Kitab Mormon, dan bahwa kedua orang saksi lainnya,
Oliver Cowdery dan Martin Harris, menyangkal kesaksian mereka terhadap kitab
tersebut. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh umat manusia, bahwa saya tidak
pernah pada saat kapan pun menyangkal kesaksian itu atau bagian daripadanya.
Saya juga bersaksi pada dunia, bahwa baik Oliver Cowdery maupun Martin Harris
tidak pernah pada saat kapan pun menyangkal kesaksian mereka. Mereka berdua
meninggal dengan menegaskan kembali kebenaran akan keaslian ilahi Kitab
Mormon” (Address to All Believers in Christ [1887], 8; sebagaimana dikutip dalam
B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:145).
Tekankan bahwa Juruselamat juga merupakan saksi bagi Kitab Mormon. Bacalah
A&P 17:6 dan 19:26 bersama anggota kelas.
• Dalam hal-hal apakah kita dapat menjadi saksi bagi Kitab Mormon? (lihat
Moroni 10:3–5. Anda mungkin perlu mengundang anggota kelas untuk
membagikan kesaksian mereka mengenai Kitab Mormon).
Tekankan bahwa Tiga Orang Saksi dan Delapan Orang Saksi memberikan
kesaksian mengenai hal-hal yang mereka lihat dan dengar. Kini jutaan anggota
Gereja bersaksi mengenai Kitab Mormon karena mereka merasakan kesaksian
Roh Kudus. Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas Rasul, Penatua Gordon
B. Hinckley mengatakan:
“Kekuatan Gereja bukan terletak pada ... ribuan rumah ibadatnya di seluruh
dunia, bukan pada universitas-universitasnya .... Kekuatan Gereja ini terletak
pada hati umatnya, pada kesaksian perorangan dan keyakinan akan kebenaran
pekerjaan ini” (dalam Conference Report, April 1973, 73–74; atau Ensign, Juli
1973, 49).
4. Tugas Kita untuk “mengingat perjanjian yang baru, yaitu Kitab Mormon”
• Bulan September 1832 Nabi Joseph menerima sebuah wahyu dimana Tuhan
mengatakan bahwa “seluruh gereja [dahulu] di bawah kutukan” (A&P 84:55).
Mengapa Gereja berada di bawah kutukan? (lihat A&P 84:54–56). Apakah
yang perlu dilakukan para anggota Gereja agar diangkat dari kutukan? (lihat
A&P 84:57–58, 60–62).
Bacalah pernyataan-pernyataan Presiden Ezra Taft Benson berikut:
“Jika para Orang Suci zaman dahulu ditegur karena menganggap remeh Kitab
Mormon, tidakkah kita mendapat kutukan jika berbuat hal yang sama?” (dalam
Conference Report, Oktober 1986, 4; atau Ensign, November 1986, 4–5).
“Tuhan tidak berkenan dengan cara kita memperlakukan Kitab Mormon, sebuah
saksi baru bagi Kristus. Kita memerlukannya di rumah kita, kita memerlukannya
dalam keluarga kita. Kitab itu ditulis untuk kita di zaman sekarang” (Church News,
9 November 1986, 10).
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• Apakah yang dapat kita lakukan untuk lebih memperhatikan Kitab Mormon
dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, dan dalam tugas-tugas
Gereja kita? Berkat-berkat apakah yang datang kepada kita ketika kita
memberikan perhatian yang semestinya terhadap Kitab Mormon?
Bagaimanakah Anda telah diberikati melalui pembelajaran Anda terhadap
Kitab Mormon? (Selain meminta anggota kelas untuk memberikan komentar,
mintalah mereka membaca kutipan berikut dan alinea ke-6 pendahuluan
Kitab Mormon; lihat juga gagasan pengajaran tambahan ketiga).
Presiden Ezra Taft Benson menyatakan:
“Kitab ini memiliki kekuatan yang akan mulai mengalir ke dalam kehidupan
Anda saat Anda mulai bersungguh-sungguh mempelajari kitab ini. Anda akan
menemukan kekuatan yang lebih besar untuk menahan godaan. Anda akan
menemukan kekuatan untuk menghindari tipu daya. Anda akan menemukan
kekuatan untuk tetap berada di jalan yang lurus dan sempit. Tulisan suci ini
disebut ‘firman tentang kehidupan’ (A&P 84:85), dan di mana pun tidak
ditemukan kitab yang lebih benar daripada Kitab Mormon. Sewaktu Anda
mulai lapar dan haus akan firman-firman itu, Anda akan menemukan
kehidupan yang semakin berkelimpahan .... [Anda juga akan menikmati]
kasih dan keharmonisan yang lebih besar di rumah, rasa saling menghargai
yang lebih besar di antara orang tua dan anak, [dan] bertambahnya
kerohanian dan kesalehan.
“Janji-janji ini,” ujar Presiden Benson meyakinkan, “bukan janji-janji kosong,
melainkan sama seperti yang dimaksudkan Nabi Joseph Smith ketika dia
mengatakan bahwa Kitab Mormon akan membantu kita menjadi lebih
dekat kepada Allah” (dalam Conference Report, Oktober 1986, 6; atau Ensign,
November 1986, 7).
• Juruselamat telah memerintahkan kita untuk memberikan kesaksian
mengenai Kitab Mormon di seluruh bumi (A&P 84:62; lihat juga kutipan
berikut). Apakah yang kita masing-masing dapat lakukan untuk melanjutkan
usaha ini?
Presiden Benson mengatakan, “Waktunya sudah lama dinanti-nantikan bagi
bumi untuk dibanjiri dengan Kitab Mormon .... Di zaman media elektronik
dan hasil cetakan yang dapat didistribusikan secara masal, Allah akan
menuntut pertanggungjawaban kita jika kita sekarang tidak membagikan
Kitab Mormon secara besar-besaran. Kita memiliki Kitab Mormon, kita
memiliki anggota, kita memiliki misionaris, kita memiliki sumber-sumber,
dan dunia membutuhkannya. Sekaranglah waktunya!” (dalam Conference
Report, Oktober 1988, 4; atau Ensign, November 1988, 4–5).
Tekankan bahwa Kitab Mormon, yang diterjemahkan oleh seorang Nabi muda
dalam keadaan yang sederhana, sekarang memang sedang membanjiri bumi.
Kitab Mormon atau bagian-bagian darinya telah dicetak dalam lebih dari 90
bahasa. Lebih dari 100 salinan juga telah dicetak.
Kesimpulan

Ungkapkan penghargaan atas Kitab Mormon, dan akui tangan Tuhan dalam
mendatangkan kitab ini. Imbaulah anggota kelas untuk memberikan perhatian
yang lebih banyak terhadap Kitab Mormon di dalam kehidupan mereka.
Bersaksilah mengenai dampak Kitab Mormon di dalam kehidupan Anda.
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Gagasan Pengajaran
Tambahan
Anda dapat menggunakan salah salah satu atau lebih, dari gagasan-gagasan
berikut sebagai tambahan bagi rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Nubuat-nubuat Alkitab yang dikutip Moroni mengenai Joseph Smith
Sebagaimana dicatat dalam Joseph Smith 2:36–49, Moroni mengutip empat kali
nubuat-nubuat Alkitab berikut mengenai Joseph Smith. Baca masing-masing
nubuat bersama anggota kelas serta bahaslah makna dan penggenapannya.
a. Maleakhi 3 (perhatikan bahwa Moroni mengutip hanya sebagian dari
pasal ini)
b. Maleakhi 4 (lihat juga Joseph Smith 2:37–39)
c. Yesaya 11 (lihat juga A&P 113:1–6)
d. Kisah para Rasul 3:22–23
e. Yoel 2:28–32
2. Ajaran dan Perjanjian: saksi luar Kitab Mormon
Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan, “Selain para saksi di dalam Kitab Mormon,
Ajaran dan Perjanjian sejauh ini merupakan saksi dan bukti dari luar yang paling
kuat yang kita miliki akan Tuhan yang menyatakan bahwa Kitab Mormon benar”
(dalam Conference Report, April 1987, 105; atau Ensign, Mei 1987, 83).
Presiden Benson merujuk 13 bagian dalam Ajaran dan Perjanjian yang bersaksi
tentang Kitab Mormon: A&P 1, 3, 5, 8, 10–11, 17–18, 20, 27, 42, 84, dan 135.
Anda mungkin perlu mempelajari bagian-bagian ini sewaktu mempersiapkan
diri untuk mengajarkan pelajaran.
3. Berusaha lebih dekat kepada Allah melalui Kitab Mormon
Nabi Joseph Smith mengatakan, “Saya mengatakan kepada para pemegang
imamat bahwa Kitab Mormon adalah kitab paling benar di antara kitab-kitab
yang ada di bumi, dan merupakan batu kunci agama kita, dan orang akan
menjadi lebih dekat kepada Allah dengan mematuhi ajaran-ajarannya,
daripada melalui kitab mana pun” (History of the Church, 4:461).
Presiden Ezra Taft Benson mengutip kutipan ini, kemudian menanyakan,
“Tidak adakah keinginan yang dalam di dalam hati kita yang merindukan
untuk menjadi lebih dekat kepada Allah, untuk menjadi lebih seperti dia
di dalam usaha kita sehari-hari, untuk merasakan kehadiran-Nya secara
terus-menerus? Jika ada, maka Kitab Mormon akan membantu kita untuk
melakukannya, melebihi yang dapat dilakukan oleh kitab lain mana pun”
(dalam Conference Report, Oktober 1986, 6; atau Ensign, November 1986, 7).
4. “Diterjemahkannya dengan anugerah dan kuasa Allah” (A&P 135:3)
Joseph Smith menyelesaikan penerjemahan Kitab Mormon dalam waktu kirakira 65 hari kerja (“I Have a Question,” Ensign, Januari 1988, 46–47). Penatua
Neal A. Maxwell dari Kuorum Dua Belas Rasul memberikan komentar mengenai
cepatnya proses ini:
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“Seorang penerjemah handal OSZA dari Jepang, dikelilingi oleh buku-buku
referensi, kamus-kamus bahasa, dan rekan-rekan penerjemah lainnya yang siap
menolong jika diperlukan, menyatakan bahwa dia menganggap satu halaman
hasil terjemahan sehari yang dikerjakan dengan hati-hati adalah hasil yang
produktif. Dan dia menerjemahkan dari bahasa Jepang kuno ke bahasa Jepang
modern! Lebih dari 50 sarjana Inggris yang andal bekerja selama tujuh tahun,
menggunakan terjemahan sebelumnya, untuk menghasilkan Alkitab Versi Raja
James, yang rata-rata berarti satu halaman berharga per hari. Nabi Joseph Smith
kadang-kadang menghasilkan 10 halaman per hari! (lihat buletin Insights: An
Ancient Window [Provo, Utah: Foundation for Ancient Research and Mormon
Studies (F.A.R.M.S.), Februari 1986], 1).
“Hal kedua yang menakjubkan mengenai proses penerjemahan Kitab Mormon
adalah bahwa dari yang kita ketahui, Joseph jarang memeriksa ulang atau
merevisi terjemahan yang telah dia kerjakan. Alur terjemahannya mantap ....
Emma Smith mengatakan mengenai proses yang diilhami ini, ‘Setelah makan,
atau setelah ada interupsi, [ Joseph] segera melanjutkan bagian yang telah
dia tinggalkan, tanpa memeriksa naskahnya atau tanpa meminta naskah
itu dibacakan kepadanya’ (“Last Testimony of Sister Emma,” Saints’ Herald,
1 Oktober 1879, 290). Setelah mendiktekan sesuatu, lalu ada interupsi, orang
biasanya mulai dengan bertanya ‘Nah, tadi kita sampai di mana?’ Tetapi
tidak demikian halnya dengan Nabi!
Jika seseorang menerjemahkan suatu naskah, dia senantiasa perlu memeriksa
ulang, mengedit, dan melakukan revisi agar tetap konsisten. Seandainya Nabi
telah mendikte dan banyak melakukan revisi maka hal itu akan jelas terlihat.
Tetapi naskah yang telah disediakan secara ilahi tidak perlu direvisi. Apa pun
rincian mengenai proses penerjemahan itu, yang kita bicarakan adalah proses
yang benar-benar menakjubkan!” (“By the Gift and Power of God,” Ensign,
Januari 1997, 39–40).
Sebagaimana Kitab Mormon diterjemahkan ke dalam banyak bahasa sekarang,
mukjizat terus terjadi. Ceritakan kisah berikut yang diceritakan oleh Priscilla
Sampson-Davis, seorang anggota Gereja di Ghana:
“Kira-kira dua tahun setelah saya dibaptis, saya mendapat sebuah penglihatan ....
Saya melihat bahwa saya berada di sebuah pertemuan sakramen, dan seseorang
yang memakai pakaian putih datang dan berdiri di depan mimbar serta
memanggil saya. Saya maju ke depan dan berdiri di sampingnya, dan kemudian
dia meminta saya untuk berpaling dan melihat ke wajah orang-orang, untuk
melihat apakah mereka semua menikmati tata cara sakramen. Saya memandang
mereka, dan mengatakan bahwa saya tidak melihat adanya perbedaan di wajah
mereka. Lalu orang yang berpakaian putih tersebut meminta saya untuk
memperhatikan dengan seksama. Saya melihat bahwa beberapa orang di antara
jemaat menundukkan kepala mereka. Orang tersebut menanyakan kepada saya
mengapa orang-orang tersebut tidak ikut bernyanyi. Saya mengatakan kepadanya
bahwa mereka tidak dapat membaca dalam bahasa Inggris, sehingga mereka tidak
dapat bernyanyi, oleh karena itu mereka menundukkan kepala mereka. Dia
menanyakan kepada saya apakah saya mau menolong para sister dan brother
saya ... agar mereka juga dapat bergabung bersama untuk menyanyikan lagu-lagu
pujian kepada Bapa Surgawi kita. Meskipun saya dapat berbicara bahasa Fante
[dialek yang digunakan oleh orang-orang], saya tidak dapat menulis dalam
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bahasa itu dengan baik. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak bersedia
membantu; saya mengatakan bahwa saya akan mencoba, bahwa saya akan
berusaha sebaik mungkin. Kemudian penglihatan itu sirna. Saya segera bangun
dan mengambil selembar kertas serta pinsil dan mulai menerjemahkan lagu
‘Penebus Israel’ dalam bahasa Fante.”
Sister Sampson-Davis telah menerjemahkan nyanyian rohani, beberapa brosur
misionaris dan buku pedoman Asas-Asas Injil. Kemudian, setelah mendapat
tugas dari Gereja, dia membantu menerjemahkan Kitab Mormon, Ajaran dan
Perjanjian, serta Mutiara yang Sangat Berharga. Dia mengamati, “Di dalam
tulisan suci dikatakan bahwa di zaman akhir orang-orang akan mendengar Injil
dalam bahasa mereka [sendiri]. Inilah yang Tuhan ingin agar saya lakukan, dan
melalui karunia-Nya itulah saya melakukannya” (“An Instrument in His Hands,”
dalam “All Are Alike unto God,” diedit oleh E. Dale LeBaron [1990], 40–42).
5. “Janganlah bekerja lebih cepat atau lebih banyak daripada kekuatan”
(A&P 10:4)
• Sewaktu Joseph menghadapi pekerjaan penerjemahan Kitab Mormon yang
banyak sekali, nasihat apakah yang diberikan Tuhan kepadanya? (lihat A&P
10:4–5). Dengan cara bagaimanakah nasihat ini dapat menolong kita sewaktu
kita menghadapi tugas atau tanggung jawab yang sulit?
6. Presentasi Video
Jika kaset video Ajaran-Ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933) tersedia, pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Pekerjaan dan
Rencana Allah.” Segmen film berdurasi 13 menit ini adalah mengenai kisah
hilangnya 116 halaman naskah. Gunakan presentasi ini untuk menekankan
bahwa “Pekerjaan, rencana serta tujuan Allah tidak dapat dihalang-halangi
ataupun sampai gagal” (A&P 3:1). Untuk membahas asas ini, gunakan
pertanyaan-pertanyaan di bagian kedua pelajaran ini.
Jika Presentasi Video Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja (53912) tersedia,
pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Parley P. Pratt Menemukan Kitab
Mormon,” segmen film berdurasi 11 menit. Setelah memperlihatkan film,
ajukanlah pertanyaan-pertanyaan berikut:
• Apakah Anda mendapati bahwa membaca Kitab Mormon memberikan
banyak sukacita seperti yang dialami Parley P. Pratt ketika dia pertama kali
membacanya? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk lebih menjadikan
Kitab Mormon sebagai bagian pusat dari kehidupan Anda? (Anda dapat
menyarankan agar anggota kelas merenungkan pertanyaan-pertanyaan
ini di dalam hati).
• Dengan cara bagaimanakah Anda melihat bahwa janji-janji Presiden Benson
telah digenapi?
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“Inilah Roh Wahyu”

Tujuan

Untuk menolong anggota kelas memahami cara mempersiapkan diri menerima
wahyu pribadi dan mendorong mereka untuk berbuat demikian.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa Ajaran dan Perjanjian 6, 8, 9, Joseph Smith
2:8–17, dan tulisan suci lainnya dalam pelajaran ini.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bersiaplah untuk
memperlihatkan beberapa gambar nabi yang menerima wahyu, misalnya
Musa dan Semak Belukar yang Menyala (62239; Perangkat Gambar Seni Injil
107); Pemuda Samuel Dipanggil Tuhan (62498; Perangkat Gambar Seni Injil
111); Daniel Menafsirkan Mimpi Nebukadnezar (62531; Perangkat Gambar
Seni Injil 115); Saudara Laki-laki Yared Melihat Jari Tuhan (62478; Perangkat
Gambar Seni Injil 318); dan Penglihatan Pertama (62470; Perangkat Gambar
Seni Injil 403). Anda mungkin juga perlu mendapatkan foto dari beberapa
anggota kelas.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran:
• Perlihatkan gambar para nabi (lihat “Persiapan,” nomor 3). Jelaskan bahwa
masing-masing gambar ini mengilustrasikan hal serupa. Apakah hal itu?
(Masing-masing menggambarkan seorang nabi yang menerima wahyu).
Bagikanlah pernyataan berikut dari Nabi Joseph Smith: “Allah belum
mewahyukan apa pun kepada Joseph, tetapi apa yang akan Dia beritahukan
kepada Dua Belas Rasul, dan bahkan Orang Suci yang paling kecil pun dapat
mengetahui segala hal secepat dia mampu memahaminya” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], 149).
Tekankan bahwa kita tidak harus menjadi nabi untuk menerima wahyu dari
Tuhan. Meskipun kita tidak menerima wahyu untuk menuntun Gereja, kita
dapat menerima wahyu untuk menolong kita mempelajari kebenaran Injil dan
menuntun kita di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing dan di dalam
tanggung jawab kita di rumah dan di Gereja. Jika Anda mendapatkan foto dari
anggota kelas, perlihatkan foto-foto tersebut di sebelah gambar para nabi.
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Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhankebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Bahaslah bagaimana tulisan suci
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Imbaulah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas
tulisan suci.
Jelaskan bahwa pelajaran 5 dan 6 keduanya mengenai wahyu pribadi. Hal-hal yang
dicantumkan dalam Ajaran dan Perjanjian banyak sekali memberikan pengertian
mengenai pokok yang penting ini. Pelajaran ini memusatkan perhatian pada hal-hal
mengenai mengapa kita membutuhkan wahyu pribadi dan bagaimana kita
mempersiapkan diri untuk menerimanya. Pelajaran 6 memusatkan perhatian
mengenai cara mengenali wahyu pribadi dari Roh Kudus. Tugas bacaan untuk kedua
pelajaran tersebut mencakup A&P 6, 8, dan 9, yang diterima Joseph Smith sewaktu
menerjemahkan Kitab Mormon bersama Oliver Cowdery sebagai juru tulisnya.
Meskipun konteks dari A&P 9 berhubungan dengan usaha Oliver Cowdery untuk
menerjemahkan Kitab Mormon, asas-asasnya juga berlaku bagi wahyu lainnya.
1. Kebutuhan kita akan wahyu pribadi
Jelaskan bahwa salah satu berkat terbesar kita adalah bahwa surga terbuka
dan Tuhan berkomunikasi dengan anak-anak-Nya melalui wahyu yang terusmenerus. Wahyu ilahi adalah salah satu konsep dan asas Injil Yesus Kristus yang
paling agung, karena tanpa wahyu, manusia tidak dapat mengetahui hal-hal
dari Allah .... Wahyu terus-menerus dari Allah kepada para orang suci-Nya ...
memungkinkan adanya bimbingan setiap hari untuk berjalan di jalan yang
benar dan menuntun jiwa yang penuh iman pada keselamatan yang sempurna
dan kekal di kerajaan selestial .... Tanpa wahyu, semua akan menjadi cara kerja
terkaan, kegelapan, dan kebingungan” (Bible Dictionary, “Revelation,” 762).
• Penatua Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, “Tidak
seorang pun di antara kita dapat bertahan hidup di dunia sekarang, apalagi
di dunia yang segera akan menjadi dunia, tanpa wahyu pribadi” (dalam
Conference Report, Oktober 1991, 29; atau Ensign, November 1991, 23).
Menurut Anda mengapa wahyu pribadi sedemikian penting di zaman kita?
(Jawaban dapat mencakup hal-hal berikut).
a. Wahyu pribadi adalah jalan bagi kita untuk menerima kesaksian
tentang Yesus Kristus, Injil-Nya, dan pemanggilan ilahi Joseph Smith.
b. Wahyu pribadi adalah jalan bagi kita untuk mempelajari kebenarankebenaran ilahi.
c. Wahyu pribadi adalah jalan bagi kita untuk menerima bimbingan di luar
pemahaman kita yang terbatas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan
hidup, menghadapi tantangan, dan membuat keputusan-keputusan.
• Dalam keputusan atau situasi-situasi apakah wahyu pribadi dapat membantu
kita? (Undanglah anggota kelas untuk menceritakan mengenai bagaimana
wahyu pribadi telah menolong mereka dalam tanggung jawab keluarga,
tanggung jawab Gereja, dan bidang-bidang kehidupan mereka lainnya).
2. Memahami apa yang seharusnya kita lakukan untuk menerima wahyu
Jelaskan bahwa penting bagi kita untuk memahami cara mempersiapkan diri
untuk menerima wahyu pribadi. Mintalah anggota kelas membaca rujukan29

rujukan tulisan suci yang dicetak miring berikut. Kemudian mintalah mereka
mengenali apa yang diajarkan tulisan suci tersebut mengenai cara kita
mempersiapkan diri untuk menerima wahyu pribadi (jawaban yang disarankan
terdapat dalam kurung). Rangkumlah jawaban mereka di papan tulis. Kemudian
bahaslah jawaban mereka tersebut.
A. Ajaran dan Perjanjian 9:8; Joseph Smith 2:8–10. (Mempelajarinya dalam akalmu).
• Apakah yang dapat kita lakukan untuk mempelajari suatu pertanyaan di
dalam akal kita?
Anda dapat meminta anggota kelas mempelajari Joseph Smith 2:8 untuk
menemukan pernyataan-pernyataan yang memperlihatkan cara Joseph Smith
mempelajari pertanyaan di dalam pikirannya. Beberapa pernyataan kunci
disebutkan berikut ini:
a. “Pikiranku tergerak untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh.”
b. “Perasaanku sangat berat dan sering kali pedih.”
c. “Aku menghadiri pertemuan-pertemuan mereka sesering mungkin,
jika tersedia cukup waktu.”
Tekankan bahwa Joseph Smith memikirkan secara masak-masak untuk
menjawab pertanyaan gereja mana yang benar. Dia juga meluangkan banyak
waktu dan usaha, menghadiri pertemuan-pertemuan, mempelajari tulisan
suci, dan mencari jawaban selama lebih dari dua tahun. Sarankan agar
anggota kelas menjadikan Joseph Smith sebagai teladan mengenai cara
mempelajari hal-hal di dalam akal mereka sewaktu mereka mencari wahyu.
• Mengapa Tuhan menginginkan kita untuk mempelajari hal-hal di dalam akal
kita sebelum menerima wahyu? (Jawaban dapat mencakup: bahwa Tuhan
ingin agar kita aktif, tidak pasif, sewaktu kita berusaha mencari wahyu dariNya. Dia juga ingin agar kita menggunakan hak pilihan bebas kita. Kita
tumbuh sewaktu kita menggunakan karunia dan sumber-sumber yang telah
Dia sediakan untuk membantu kita mempelajari hal-hal di dalam akal kita).
Dengan cara bagaimanakah mempelajari hal-hal di dalam akal Anda telah
membantu Anda tumbuh secara rohani?
B. Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah Meninggal
1–11; Joseph Smith 2:11–12. (Merenungkan dan menghayati tulisan suci dan
ajaran-ajaran para nabi zaman akhir). Jelaskan bahwa merenungkan tulisan
suci adalah faktor yang menentukan bagi kedua wahyu yang dicatat di dalam
bagian tulisan suci ini.
• Mengapa penting mempelajari dan merenungkan tulisan suci sewaktu kita
berusaha mencari wahyu? Dengan cara bagaimanakah mempelajari tulisan
suci telah menolong Anda ketika Anda mencari wahyu dari Tuhan?
Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul menjelaskan:
“Membaca tulisan suci dapat ... menuntun pada wahyu masa kini mengenai
[pokok] apa saja yang Tuhan inginkan untuk berkomunikasi dengan pembaca
pada saat kapan saja. Kita tidak menekankan terlalu keras pada pokok tersebut
ketika kita mengatakan bahwa tulisan suci dapat menjadi Urim dan Tumim
untuk membantu kita masing-masing menerima wahyu pribadi.
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Karena kita percaya bahwa membaca tulisan suci dapat membantu kita
menerima wahyu, kita didorong untuk membaca tulisan suci secara berulangulang. Dengan ini kita memperoleh akses pada apa yang Bapa Surgawi ingin
agar kita ketahui dan lakukan di dalam kehidupan pribadi kita zaman
sekarang. Itulah salah satu alasan mengapa Orang Suci Zaman Akhir percaya
pada pembelajaran tulisan suci setiap hari” (“Scripture Reading and
Revelation,” Ensign, Januari 1995, 8).
C. Ajaran dan Perjanjian 6:5, 14; 8:1; 42:61; 88:63–64. (Meminta kepada Tuhan
dalam iman, dengan hati yang jujur, percaya bahwa Anda akan menerima).
Penatua Boyd K. Packer mengatakan, “Tidak ada kalimat tulisan suci yang
muncul lebih sering, dengan lebih banyak cara di dalam tulisan suci daripada
‘Mintalah, dan engkau akan menerima’” (dalam Conference Report, Oktober
1991, 26; atau Ensign, November 1991, 21). Berdoa dengan iman adalah bagian
penting dari proses menerima wahyu. Tekankan bahwa sebagian besar wahyu
di dalam Ajaran dan Perjanjian adalah jawaban terhadap pertanyaan yang
ditanyakan Nabi Joseph Smith kepada Tuhan.
• Apakah yang dimaksud dengan “minta dalam iman”? (A&P 8:1; lihat juga
1 Nefi 15:11; Moroni 10:4).
Pertanyaan-pertanyaan berikut dari Presiden Spencer W. Kimball dapat
menolong kita memahami yang dimaksud dengan berdoa dengan iman:
“Apakah Anda memanjatkan doa dengan beberapa kata hambar dan
ungkapan usang, atau apakah Anda berbicara secara intim kepada Tuhan?
Apakah Anda berdoa kadang-kadang padahal Anda seharusnya berdoa
secara teratur, sering, terus-menerus? ... Ketika Anda berdoa, apakah Anda
hanya berbicara, atau apakah Anda juga mendengarkan? ... Apakah Anda
mengucapkan syukur atau hanya meminta pertolongan?” (“Prayer,” New Era,
Maret 1978, 17).
• Apakah yang dimaksud dengan “minta dengan hati yang jujur”? (A&P 8:1;
jawaban dapat mencakup hal-hal yang disebutkan berikut).
a. Kita hendaknya berusaha dengan jujur untuk memahami kehendak Tuhan
dan memohon hanya untuk hal-hal yang sesuai dengan keinginan itu.
b. Kita hendaknya memastikan bahwa tujuan kita memohon adalah murni.
c. Kita hendaknya memiliki sikap mau bertobat.
• Baca Joseph Smith 2:13–16 bersama anggota kelas. Apakah yang dapat kita
pelajari mengenai doa dari bagian tulisan suci ini? (Jawaban dapat mencakup:
pentingnya berdoa dengan suara keras, berlutut sewaktu berdoa, menawarkan
keinginan hati kita, bukan hanya mengucapkan kata-kata, dan berusaha
sekuat tenaga untuk memohon kepada Allah).
• Apakah yang dijanjikan Tuhan jika kita meminta dalam iman, dengan hati
yang jujur? (lihat A&P 6:14; 42:61). Bagaimanakah janji-janji ini telah
digenapi di dalam kehidupan Anda?
D.Ajaran dan Perjanjian 63:23; 76:5–10; 93:1, 28; 101:7–8. (Patuh dan
melayani Allah).
• Mengapa kepatuhan penting sewaktu kita berusaha mencari wahyu dari Allah?
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Penatua Dallin H. Oaks mengajarkan, “Jalan untuk memperoleh wahyu
adalah kehidupan yang saleh” (The Lord’s Way [1991], 34). Dia juga
mengajarkan, “Kita tidak dapat memperoleh penemanan Roh Kudus—
perantara untuk memperoleh wahyu pribadi—jika kita berada dalam
pelanggaran atau jika kita marah atau jika kita memberontak terhadap
pejabat-pejabat yang dipilih Allah” (“Teaching and Learning by the Spirit,”
Ensign, Maret 1997, 9).
E. Ajaran dan Perjanjian 5:24; 19:23; 112:10; 136:32–33. (Lemah lembut dan
rendah hati).
• Mengapa kerendahan hati penting sewaktu kita berusaha mencari
wahyu Allah?
David Whitmer mengingat bahwa suatu pagi ketika Joseph Smith bersiap-siap
untuk mulai lagi menerjemahkan Kitab Mormon, “Ada sesuatu yang tidak
beres mengenai rumah dan dia merasa jengkel mengenai hal itu. Sesuatu yang
telah Emma, istrinya, lakukan. Saya dan Oliver pergi ke lantai atas dan Joseph
segera menyusul untuk melanjutkan penerjemahan, tetapi dia tidak dapat
melakukan apa pun. Dia tidak dapat menerjemahkan satu suku kata pun. Dia
lalu turun ke lantai bawah, pergi ke luar ke kebun, dan berdoa memohon
kepada Tuhan; dia pergi selama kira-kira satu jam—kembali ke rumah, dan
meminta maaf kepada Emma dan kemudian naik ke lantai atas di tempat
kami berada dan kemudian penerjemahan dapat berlangsung dengan baik.
Dia tidak dapat melakukan apa-apa kecuali dia rendah hati dan penuh iman”
(dikutip dalam B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:131).
F. Ajaran dan Perjanjian 25:10; 30:2. (Memusatkan perhatian pada hal-hal dari
Allah, bukan hal-hal dari dunia).
• Mengapa penting memusatkan perhatian pada “hal-hal daripada [Allah]”
bukan “hal-hal daripada bumi” sewaktu kita berusaha mencari wahyu?
(A&P 30:2). Bagaimana caranya agar kita dapat membebaskan diri kita
dari masalah-masalah dan gangguan duniawi sewaktu kita mencari wahyu?
Penatua Boyd K. Packer mengajarkan:
“Ilham lebih mudah datang dalam suasana yang damai. Kata-kata seperti
damai, tenang, tenteram, Penghibur, banyak sekali ditemukan di dalam tulisan
suci ....
Dunia semakin kacau. Pakaian, kerapian dan perilaku semakin bebas dan
sembrono dan tidak rapi. Musik keras, disertai lirik-lirik jorok memenuhi alat
pengeras suara sementara lampu-lampu berwarna-warni menjadi ciri khas
budaya obat-obatan terlarang. Variasi terhadap hal-hal ini semakin diterima
luas dan memengaruhi remaja kita ....
Kecendrungan terhadap hal yang lebih kacau, lebih membangkitkan berahi,
lebih menimbulkan pertikaian, kurang pengekangan diri, kurang bermartabat,
dan kurang formal ini tidak terjadi secara kebetulan, bukan tidak berdosa,
juga bukan hal yang tidak berbahaya.
Perintah pertama yang diberikan seorang komandan yang sedang mengadakan
serangan militer adalah mengacaukan saluran komunikasi dari orang-orang
yang ingin dia taklukkan.
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Ketidaksopanan memenuhi tujuan sang musuh dengan mengacaukan saluransaluran lembut wahyu, baik di dalam pikiran maupun di dalam roh” (dalam
Conference Report, Oktober 1991, 27–28; atau Ensign, November 1991, 21–22).
Sewaktu melayani dalam Presidensi Tujuh Puluh, Penatua Neal A. Maxwell
mengajarkan:
“Bimbingan ilahi sangat penting ... oleh karena itu kita harus meningkatkan
usaha kita untuk menempatkan diri kita dalam situasi sedemikian rupa
sehingga bantuan dapat diberikan. Presiden David O. McKay berbicara
mengenai saat-saat pagi hari, sebelum kita disibukkan dengan urusan-urusan
hari itu, sebagai saat yang secara khusus sangat mendatangkan ilham. Ada
juga yang beranggapan bahwa kesunyian dan membaca tulisan suci dapat
menciptakan suasana yang mendatangkan Roh dan dapat dikembangkan.
Bagaimanapun juga, membaca firman Kristus yang ada di depan kita adalah
hal yang baik dilakukan sebelum kita meminta lebih banyak lagi” (Wherefore,
Ye Must Press Forward [1977], 121).
Kesimpulan

Tekankan pentingnya wahyu pribadi di dalam kehidupan kita. Bersaksilah
bahwa setiap anggota Gereja dapat menerima wahyu melalui Roh Kudus.
Imbaulah anggota kelas untuk mempersiapkan diri mereka untuk menerima
bimbingan ilahi ini.
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6

“Aku dengan Perantaraan Roh
Kudus Akan Menceritakan
kepadamu dalam Akalmu
dan dalam Hatimu”

Tujuan

Untuk membantu anggota kelas belajar mengenali wahyu pribadi melalui Roh
Kudus dan mendorong mereka mencari berkat ini di dalam kehidupan mereka.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa Ajaran dan Perjanjian 6, 8, 9, 11, dan tulisan
suci lainnya di dalam pelajaran ini.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah sebuah radio
ke dalam kelas.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran:
• Perlihatkan sebuah radio kepada anggota kelas tetapi jangan dihidupkan.
Mengapa kita tidak dapat mendengar siaran dari radio ini?
• Hidupkan radio tetapi jangan dicarikan stasion pemancarnya. Apakah yang
harus kita lakukan sebelum kita dapat mendengar siaran dari sebuah pemancar
radio dengan jelas? Dengan cara bagaimanakah mendengarkan Roh Kudus
dapat dibandingkan dengan menemukan stasiun pemancar radio? (Berusaha
mencari bimbingan Roh Kudus dapat dibandingkan dengan mencari stasiun
pemancar radio. Melakukan hal-hal yang perlu dilakukan agar dapat menerima
bisikan Roh Kudus dapat dibandingkan dengan mencari stasiun pemancar
radio atau memperbaiki radio jika perlu).
Jelaskan bahwa pelajaran ini dimaksudkan untuk membantu anggota kelas
mempelajari cara mengenali wahyu pribadi dari Roh Kudus.

Pembahasan dan
Penerapan
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Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhankebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Bahaslah bagaimana tulisan suci
tertentu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Imbaulah anggota kelas
untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan asasasas tulisan suci.

Ingatkan anggota kelas bahwa ini adalah bagian kedua dari dua pelajaran mengenai
wahyu pribadi. Pelajaran 5 telah membahas cara mempersiapkan diri untuk
menerima wahyu pribadi. Pelajaran ini membahas cara mengenali wahyu pribadi.
1. Memahami cara Roh Kudus berkomunikasi dengan kita
Jelaskan bahwa wahyu dapat datang dalam banyak cara. Ada di antaranya
melalui penampakan diri oleh Tuhan atau para utusan-Nya, suara-suara dari
Tuhan atau utusan-Nya, penglihatan, dan mimpi. Meskipun demikian, biasanya
wahyu datang sewaktu Roh Kudus mengomunikasikan pikiran-pikiran ke dalam
benak kita dan perasaan di dalam hati kita. Roh Kudus adalah anggota tubuh
Ketuhanan. Dia adalah pewahyu yang mengajar, menghibur, memperingatkan,
memperkuat, dan membimbing kita.
Jelaskan bahwa Roh Kudus berkomunikasi kepada kita melalui beraneka ragam
cara. Mintalah anggota kelas membaca rujukan-rujukan tulisan suci yang
dicetak miring berikut. Lalu mintalah mereka mengenali apa yang diajarkan
tulisan suci tersebut mengenai cara Roh Kudus berkomuniksi dengan kita
(jawaban yang disarankan terdapat di dalam kurung). Rangkumlah jawaban
mereka di papan tulis. Kemudian bahaslah jawaban-jawaban tersebut.
A. Ajaran dan Perjanjian 8:2–3; 85:6. (Dia menggunakan suara yang halus untuk
berkomunikasi ke dalam pikiran dan hati kita). Lihat juga 1 Raja-jara 19:12;
1 Nefi 17:45; Helaman 5:30.
Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan, “Penglihatan
memang terjadi. Suara terdengar dari balik tabir. Saya mengetahui hal ini. Namun
pengalaman-pengalaman ini adalah luar biasa …. Sebagian besar wahyu yang
datang kepada para pemimpin dan anggota Gereja datang melalui suara yang halus
dan lembut atau melalui sebuah perasaan daripada melalui sebuah penglihatan
ataupun suara yang mengucapkan kata-kata tertentu yang dapat kita dengar. Saya
memberikan kesaksian mengenai kenyataan akan wahyu semacam itu, yang saya
ketahui sebagai pengalaman setiap hari yang baik untuk membimbing saya dalam
pekerjaan Tuhan” (“Teaching and Learning by the Spirit,” Ensign, Maret 1997, 14).
Penatua Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan, “Komunikasi
rohani yang lembut dan halus ini tidak terlihat oleh mata kita atau terdengar
oleh telinga kita. Dan bahkan meskipun hal itu digambarkan sebagai suatu
suara, itu adalah suara yang lebih dirasakan daripada didengar orang” (That All
May Be Edified [1982], 335).
• Mengapa penting memahami asas ini, mengenai cara Roh Kudus
berkomunikasi? Apakah bahaya dari mengharapkan adanya komunikasi
ilahi dengan cara yang lebih dramatis atau luar biasa?
Penatua Dallin H. Oaks memperingatkan:
“Ada [orang] yang secara khusus berusaha mengharapkan adanya perwujudan
besar seperti yang dicatat di dalam tulisan suci dan gagal mengenali suara
halus yang diberikan kepada mereka .... Kita perlu mengetahui bahwa Tuhan
jarang berbicara dengan keras. Pesan-pesan-Nya hampir selalu datang dalam
bentuk bisikan ....
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Tanpa memahami asas-asas tentang wahyu ini, ada orang yang menunda
mengakui kesaksian mereka sebelum mereka mengalami peristiwa yang
luar biasa. Mereka tidak menyadari bahwa bagi sebagian besar orang ...
memperoleh kesaksian adalah suatu proses, bukan suatu peristiwa”
(Ensign, Maret 1997, 11–12, 14).
B. Ajaran dan Perjanjian 6:15; 11:13–14. (Dia menerangi pikiran kita).
• Dengan cara-cara bagaimanakah Roh menerangi pikiran kita?
Jawaban dapat mencakup: bahwa Roh dapat menerangi pikiran kita dengan
gagasan-gagasan baru atau pengertian, cahaya ilham, dan perasaan atau kesan
yang kuat (lihat, misalnya, A&P 128:1). Nabi Joseph Smith mengajarkan
bahwa wahyu dapat datang dalam bentuk “gagasan yang tiba-tiba datang”
yang mengalir ke dalam pikiran kita bagaikan “kecerdasan murni” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], 151).
Undanglah anggota kelas untuk menceritakan pengalaman-pengalaman ketika
Roh Kudus telah menerangi pikiran mereka dengan gagasan-gagasan baru,
pengertian, cahaya ilham, atau perasaan maupun kesan yang kuat.
C. Ajaran dan Perjanjian 6:22–23. (Dia membawa kedamaian ke dalam pikiran kita).
Jelaskan bahwa Oliver Cowdery tinggal di rumah orang tua Joseph Smith untuk
beberapa saat sebelum bertemu dengan Nabi. Selama waktu ini, Oliver telah
berdoa dan menerima kepastian yang damai bahwa pemanggilan dan pekerjaan
Joseph berasal dari yang Ilahi. Kemudian Oliver mengadakan perjalanan ke
Harmony, Pennsylvania, dan mulai bekerja sebagai juru tulis bagi Joseph dalam
penerjemahan Kitab Mormon. Tidak lama setelah itu, Oliver menginginkan
“bukti lain” dari kepastian yang telah dia terima sebelumnya (A&P 6:22).
• Apakah yang diwahyukan Tuhan kepada Oliver Cowdery mengenai
keinginannya untuk memperoleh “bukti lain” terhadap misi ilahi Nabi? (lihat
A&P 6:22–23). Undanglah anggota kelas untuk menceritakan pengalamanpengalaman ketika Roh menyampaikan kedamaian di dalam pikiran mereka.
Bagaimanakah caranya agar kita dapat lebih memercayai kedamaian yang
disampaikan Roh ke dalam pikiran kita?
D.Ajaran dan Perjanjian 9:7–8. (Dia dapat menyebabkan dada terasa membara).
Lihat juga Lukas 24:32.
Tekankan bahwa meskipun konteks A&P 9 berhubungan dengan usaha
Oliver Cowdery untuk menerjemahkan Kitab Mormon, asas-asasnya juga
berlaku bagi wahyu pribadi. Tekankan bahwa perasaan membara di dada
hanya merupakan salah satu cara Roh Kudus berkomunikasi dengan kita.
Anda dapat menggunakan kutipan-kutipan berikut untuk membantu
anggota kelas memahami Roh berkomunikasi dengan cara ini.
Presiden Boyd K. Packer menjelaskan, “Perasaan membara di dada sama sekali
bukan sensasi fisik. Perasaan itu lebih seperti terang hangat yang menyinari di
dalam sanubari Anda” (dalam Conference Report, Oktober 1994, 77; atau Ensign,
November 1994, 60).
Penatua Dallin H. Oaks mengatakan, “Saya pernah bertemu orang-orang yang
mengatakan kepada saya bahwa mereka belum pernah memiliki kesaksian dari
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Roh Kudus karena mereka tidak pernah merasakan perasaan ‘membara di dalam’
dada mereka. Apakah yang dimaksud dengan perasaan ‘membara di dada’ itu?
Perlukah perasaan itu seperti rasa panas yang berhubungan dengan kalori,
seperti panas yang dihasilkan oleh pembakaran? Jika itu maksudnya, maka saya
belum pernah memiliki perasaan membara di dada. Tentu saja, kata ‘membara’
di dalam tulisan suci ini berarti perasaan terhibur dan tenteram” (Ensign, Maret
1997, 13).
E. Ajaran dan Perjanjian 98:12. (Dia sering mewahyukan hal-hal “baris demi baris,
ajaran demi ajaran” bukan sekaligus).
Jelaskan bahwa kita biasanya menerima wahyu sesuai dengan kesiapan kita
untuk menerimanya. Sewaktu kita menjadi lebih siap, maka ada lebih banyak
yang akan diwahyukan kepada kita. Penatua Richard G. Scott dari Kuorum Dua
Belas Rasul mengajarkan:
“Sewaktu kita berusaha mencari ilham untuk membantu membuat keputusankeputusan, Tuhan memberikan bisikan-bisikan lembut. Hal ini mengharuskan
kita untuk berpikir, menjalankan iman, bekerja, bergumul, dan bertindak.
Jawaban terhadap hal penting yang menentukan atau masalah yang rumit
jarang diberikan secara serentak. Jawaban lebih sering datang berangsur-angsur,
tanpa mengetahui hasil akhir secara keseluruhan” (dalam Conference Report,
Oktober 1989, 40; atau Ensign, November 1989, 32).
Undanglah anggota kelas untuk membagikan pengalaman-pengalaman
mengenai bagaimana mereka telah menerima bimbingan ilahi baris demi
baris, atau langkah demi langkah.
2. Berhati-hati mengenai wahyu pribadi
Mintalah anggota kelas membaca rujukan-rujukan tulisan suci yang dicetak
miring berikut. Kemudian mintalah mereka mengenali peringatan yang
diberikan tulisan suci tersebut mengenai wahyu pribadi (jawaban yang
disarankan terdapat di dalam kurung). Rangkumlah jawaban-jawaban
mereka di papan tulis.
A. Ajaran dan Perjanjian 109:44. (Kita hendaknya berdoa agar kehendak Tuhanlah
yang jadi—dan bersedia menyerahkan kehendak kita pada kehendak-Nya). Lihat
juga Matius 6:10.
• Mengapa penting menyerahkan kehendak kita pada kehendak Allah ketika
kita berusaha mencari wahyu pribadi?
• Bagaimanakah caranya agar kita dapat mengenali sewaktu Allah menjawab
“tidak”? (Jawaban dapat mencakup: bahwa kita akan memiliki perasaan
negatif, bingung, gelisah, dan khawatir, atau “pikiran yang terbius” [A&P 9:9].
Undanglah anggota kelas untuk membagikan pengalaman-pengalaman saat
mereka menerima perasaan seperti itu).
• Bagaimanakah seharusnya kita menanggapi ketika doa yang tulus mengenai
sesuatu yang sangat kita inginkan tidak dijawab sesuai dengan yang kita
inginkan? Dengan cara bagaimanakah pengalaman-pengalaman seperti
itu dapat menolong kita?
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B. Ajaran dan Perjanjian 88:68. (Kita hendaknya mengingat bahwa wahyu akan
datang pada waktu dan dengan cara Tuhan sendiri).
Jelaskan bahwa kita tidak selalu menerima wahyu pada saat atau dengan cara
yang kita harapkan. Jika kita berusaha memaksakan wahyu datang pada saat dan
dengan cara yang kita inginkan, kita dapat terperdaya. Penatua Dallin H. Oaks
mengajarkan:
“Tuhan akan berbicara kepada kita melalui Roh pada waktu-Nya dan dengan caraNya sendiri. Banyak orang tidak memahami asas ini. Mereka percaya bahwa jika
mereka siap dan jika sesuai dengan keinginan mereka, mereka dapat memohon
kepada Tuhan dan Dia akan segera menjawab, bahkan dengan cara yang persis
seperti yang mereka inginkan. Wahyu tidak datang dengan cara seperti itu ....
Asas yang dinyatakan dalam [A&P 88:68] berlaku untuk setiap komunikasi dari
Bapa Surgawi kita: ‘Wahyu itu akan datang pada waktu dan dengan cara-Nya
sendiri, dan sesuai dengan kehendak-Nya sendiri.’ Kita tidak dapat memaksakan
hal-hal rohani” (Ensign, Maret 1997, 10–11).
C. Ajaran dan Perjanjian 28:2, 6–7; 43:2–4. (Kita menerima wahyu sesuai dengan
tugas pengawasan dan tanggung jawab kita).
Nabi Joseph Smith mengajarkan, “Adalah bertentangan dengan ekonomi Allah
bagi setiap anggota Gereja, atau siapa saja, untuk menerima petunjuk bagi
pimpinan mereka, yang jabatannya lebih tinggi dari dirinya” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 21).
Tidak lama sebelum pemanggilannya sebagai seorang Rasul, Dallin H. Oaks
menjelaskan, “Rumah Bapa Surgawi kita adalah rumah yang yang tertib ....
Hanya Presiden Gereja yang menerima wahyu untuk membimbing seluruh
Gereja .... Orang yang menerima wahyu untuk lingkungan adalah uskup ....
Perorangan dapat menerima wahyu untuk membimbing kehidupannya sendiri.
Tetapi jika seseorang mengaku menerima wahyu untuk orang lain di luar
lingkup tanggung jawabnya sendiri—misalnya seorang anggota Gereja yang
mengaku menerima wahyu untuk membimbing seluruh Gereja atau seseorang
yang mengaku memiliki wahyu untuk membimbing orang lain yang kepadanya
dia tidak memiliki wewenang kepemimpinan sesuai dengan ketertiban Gereja—
Anda dapat merasa yakin bahwa wahyu-wahyu semacam itu tidak berasal dari
Tuhan” (“Revelation,” New Era, September 1982, 45–46).
• Mengapa asas ini penting untuk mengatur Gereja? Mengapa penting
memahaminya dalam hubungan kita dengan orang lain? (Jika dianggap
pantas bagilah kelas Anda, Anda mungkin perlu merujuk pada gagasan
pengajaran tambahan kedua untuk saran mengenai cara mengembangkan
pembahasan ini).
D.Ajaran dan Perjanjian 11:12–14; 50:23–24. (Kita hendaknya membedakan apakah
wahyu itu datang dari Allah atau bukan).
Jelaskan bahwa penting bagi kita untuk membedakan apakah wahyu itu benarbenar dari Allah atau bukan. Kadang-kadang hal yang kita pikir adalah wahyu
mungkin hanya cerminan dari keingingan kita sendiri. Dan kadang-kadang
wahyu palsu dapat saja datang dari Setan.
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• Bagaimana caranya agar kita dapat membedakan apakah wahyu itu berasal
dari Allah atau bukan? (lihat A&P 11:12–14; 50:23–24. Jawaban dapat
mencakup: bahwa wahyu-wahyu dari Allah akan sesuai dengan tulisan suci
dan nasihat dari nabi yang hidup. Wahyu-wahyu itu akan meningkatkan
rohani. Wahyu-wahyu itu tidak akan menuntun kita untuk berbuat sesuatu
yang bertentangan dengan asas-asas kebenaran).
Presidensi Utama mengatakan, “Ketika ... wahyu menyampaikan sesuatu yang
tidak selaras dengan wahyu-wahyu yang diterima Gereja atau bertentangan
dengan keputusan-keputusan dari para pejabatnya yang telah diberi kuasa,
para Orang Suci Zaman Akhir dapat memastikan bahwa itu bukan dari Allah,
betapa pun memungkinkan kelihatannya .... Segala sesuatu yang tidak sesuai
dengan yang berasal dari Allah melalui pemimpin Gereja tidak boleh diterima
sebagai hal yang berwenang atau tidak dapat dipercaya” (dalam James R.
Clark, kumpulan Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, jilid 6 [1965–75], 4:285).
3. Ketika wahyu tidak diterima atau diakui
• Apakah yang seharusnya kita lakukan ketika wahyu pribadi tidak datang
sesuai dengan yang kita inginkan? (Jawaban dapat mencakup hal-hal berikut).
a. Bersabarlah dan teruslah menunggu Tuhan dengan penuh iman (A&P 98:2).
Dia akan menjawab pada waktu-Nya. Bersikap sabar membantu kita tumbuh
secara rohani dan mengembangkan sifat-sifat keilahian.
b. Tingkatkanlah usaha kita untuk menjadi selaras secara rohani agar kita
dapat menerima dan mengenali bisikan-bisikan dari Roh.
c. Tingkatkanlah usaha kita untuk belajar dan berdoa, menyadari bahwa
mungkin kita telah melakukan hal ini tidak cukup lama, penuh iman,
atau dengan jujur sebagaimana yang seharusnya.
d. Bersikaplah lebih beriman dalam mematuhi perintah-perintah
(Yesaya 59:2).
e. Singkirkanlah masalah itu untuk sementara waktu. Ilham sering datang
pada waktu yang paling tidak terduga, sewaktu pikiran kita tidak lagi
diliputi dengan masalah tersebut.
f. Kenalilah bahwa kita mungkin sedang mencari nasihat mengenai hal-hal
yang seharusnya kita putuskan sendiri, dengan menggunakan keputusan
terbaik kita berdasarkan hal yang kita pelajari dan akal sehat. Dalam kasus
seperti ini Tuhan mungkin membiarkan kita membuat keputusan sendiri
(misalnya, lihat A&P 58:25–28; 60:5; 61:22; 62:5). Tuhan sering
membiarkan kita membuat keputusan sendiri dalam kebenaran.
g. Buatlah evaluasi apakah kita telah menerima jawabannya tetapi belum
mau mengakuinya karena jawaban tersebut tidak sesuai dengan yang kita
harapkan atau inginkan. Jika kita memaksakan keinginan kita, maka kita
kehilangan komunikasi antara Roh dengan kita.
Penatua Boyd K. Packer menasihati:
“Kadang-kadang Anda mungkin bergumul dengan suatu persoalan dan tidak
mendapat jawabannya. Kesalahan apa yang telah terjadi? Mungkin saja Anda
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tidak melakukan kesalahan apa pun. Mungkin saja Anda belum melakukan
hal-hal dengan benar dalam waktu yang cukup lama. Ingatlah, Anda tidak
dapat memaksakan hal-hal yang rohani. Kadang-kadang kita bingung hanya
karena kita tidak mau menerima jawaban yang negatif ....
Janganlah terus terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan
lanjutkanlah kehidupan Anda. Renungkan dan berdoalah dengan tenang
dan terus-menerus mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Jawaban mungkin tidak datang sekaligus. Jawaban mungkin datang seperti
ilham lembut sedikit demi sedikit, ‘baris demi baris, ajaran demi ajaran’
(A&P 98:12).
Ada jawaban yang datang melalui pembacaan tulisan suci, ada yang datang
dari mendengarkan penceramah. Dan, kadang-kadang, jika hal itu penting,
ada jawaban yang datang melalui ilham yang sangat kuat dan langsung.
Bisikan-bisikan itu akan jelas dan tidak dapat diragukan lagi” (dalam
Conference Report, Oktober 1979, 29–30; atau Ensign, November 1979, 21).
Kesimpulan

Tekankan bahwa kita masing-masing memiliki kesempatan dan tanggung jawab
istimewa untuk menjadi mahir di dalam bahasa Roh. Imbaulah anggota kelas
melakukan usaha yang diperlukan untuk menerima dan mengenali bisikanbisikan Roh Kudus. Bersaksilah bahwa sewaktu kita mempersiapkan diri kita
dan mendengarkan dengan seksama, maka kita akan menerima “wahyu demi
wahyu” melalui Roh Kudus (A&P 42:61).

Gagasan Pengajaran
Tambahan
1. Mengajar anak-anak mengenai wahyu pribadi
Jika Anda mengajar orang dewasa, Anda mungkin perlu membahas mengenai
cara mengajar asas-asas wahyu pribadi kepada anak-anak.
2. Peringatan mengenai wahyu untuk pernikahan
Peringatan berikut dari Penatua John H. Groberg dari Tujuh Puluh menjelaskan
asas penting dalam mencari bimbingan ilahi mengenai siapa orang yang akan
kita nikahi:
“Saya ingin ... memperingatkan Anda bahwa Anda tidak dapat menerima
wahyu untuk satu pihak dari Allah mengenai hal yang berhubungan dengan
pernikahan kekal. Hanya jika kedua belah pihak memiliki perasaan yang sama
maka Anda dapat memiliki keyakinan bahwa hal itu berasal dari Tuhan. Mereka
yang beusaha memaksakan keinginan bebas orang lain agar sesuai dengan
keinginan wahyu pribadinya berarti melakukan perbuatan yang sangat
merugikan bagi dirinya dan teman-teman mereka” (“What Are You Doing
Here?” New Era, Januari 1987, 37–38).
3. Proses Presiden Joseph F. Smith dalam menerima kesaksiannya
Bagikanlah laporan Presiden Joseph F. Smith berikut mengenai bagaimana dia
menerima kesaksiannya:
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“Semasa remaja, ketika pertama kali mulai dalam pelayanan, saya sering pergi
dan memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada saya beberapa hal
yang menakjubkan, agar saya dapat menerima kesaksian. Tetapi Tuhan menahan
keajaiban dari saya, dan memperlihatkan kepada saya kebenaran, baris demi
baris, ajaran demi ajaran, sedikit di sini dan sedikit di sana, sampai Dia
menjadikan saya tahu kebenaran dari ujung kepala saya sampai ke telapak kaki
saya, serta sampai keraguan dan kekhawatiran sama sekali telah lenyap dari saya.
Dia tidak perlu mengutus seorang malaikat dari surga untuk melakukan hal ini,
juga Dia tidak perlu berbicara dengan sangkakala penghulu malaikat. Melalui
bisikan suara yang halus dari Roh Allah yang hidup, Dia memberi saya kesaksian
semua anak manusia suatu pengetahuan akan kebenaran” (Gospel Doctrine,
edisi ke-5 [1939], 7).
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“Asas-Asas Utama serta Tata
cara-Tata cara Injil”

Tujuan

Untuk menolong anggota kelas memahami dan mencari berkat-berkat yang
datang dari asas-asas utama dan tata cara-tata cara Injil: beriman kepada Tuhan
Yesus Kristus, bertobat, dibaptiskan, dan ditetapkan.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dalam pelajaran ini.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Jika gambar-gambar berikut tersedia, letakkanlah di depan kelas sebelum
pelajaran dimulai: Tuhan Yesus Kristus (62572; Perangkat Gambar Seni Injil
240); Pembaptisan (Perangkat Gambar Seni Injil 601); dan Karunia Roh Kudus
(Perangkat Gambar Seni Injil 602).
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah secarik kain
untuk digunakan sebagai penutup mata.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran.
Mintalah seorang anggota kelas yang mau dengan sukarela maju ke depan kelas.
Tutuplah kedua matanya dan mintalah dia menulis ungkapan berikut di papan
tulis: Yesus adalah terang dunia. Buka kain penutup tersebut dan mintalah
orang tersebut menulis kembali ungkapan yang sama di papan tulis. Kemudian
mintalah orang tersebut duduk kembali.
• Dengan cara bagaimanakah berbuat dosa diumpamakan dengan menaruh
penutup mata? Dengan cara bagaimanakah menjalankan iman kepada Yesus
Kristus dan bertobat dari dosa-dosa kita diumpamakan dengan melepaskan
penutup mata tersebut? Apakah yang dapat kita lihat dengan lebih jelas
ketika kita bertobat?
Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas asas-asas utama dan tata cara-tata
cara Injil. Melalui iman, pertobatan, pembaptisan, dan karunia Roh Kudus,
kita dapat melihat jalan dan tujuan kekal kita dengan lebih baik lagi sewaktu
berada di kehidupan fana.

Pembahasan dan
Penerapan
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Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhankebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Anda mungkin perlu
menggunakan dua periode kelas untuk mengajarkan pelajaran ini.

Jelaskan bahwa Tuhan memulihkan Injil melalui Nabi Joseph Smith “baris
demi baris, ajaran demi ajaran” (A&P 128:21). Beberapa di antara kebenarankebenaran utama yang dipulihkan adalah asas-asas utama dan tata cara-tata
cara Injil. Undanglah seorang anggota kelas untuk membaca Pasal-Pasal
Kepercayaan ke-4. Buatlah daftar asas-asas utama dan tata cara-tata cara
tersebut di papan tulis.
1. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah asas utama Injil.
Tekankan bahwa pemulihan Injil dimulai dengan tindakan iman di pihak
Joseph Smith (Joseph Smith 2:11–14). Penampakan diri Moroni juga terjadi
sebagai jawaban terhadap tindakan iman Joseph, yang mencatat bahwa dia
“berkeyakinan penuh akan memperoleh suatu pernyataan ilahi” sewaktu dia
berdoa memohon pengampunan (Joseph Smith 2:29).
• Apakah yang dimaksud dengan beriman kepada Yesus Kristus? Mengapa
penting bagi kita untuk memusatkan iman kita kepada Yesus Kristus?
• Bagaimanakah kita dapat memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus? (lihat
A&P 19:23; 88:118; Alma 32:27. Tekankan bahwa kita memperkuat iman sedikit
demi sedikit, bukan melalui satu pengalaman saja. Tekankan juga bahwa kita
harus terus-menerus memupuk iman kita agar tetap kuat). Jika dianggap pantas,
undanglah anggota kelas untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang
telah menolong mereka memperkuat iman mereka kepada Kristus.
• Keadaan-keadaan apakah di dalam kehidupan sehari-hari kita yang
mengharuskan kita beriman kepada Kristus? Dengan cara bagaimanakah iman
telah menolong Anda mengatasi keadaan patah semangat, kelemahan, atau
kesulitan-kesulitan lainnya? Dengan cara bagaimanakah iman kepada Kristus
dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain? (Bahaslah jenis-jenis
hubungan tertentu, misalnya bersama pasangan, anak, orang tua, anggota
lingkungan, atau tetangga).
• Dengan cara bagaimanakah kita dapat memperlihatkan iman kita kepada
Kristus? (lihat A&P 20:69; Yakobus 2:14–17). Dengan cara bagaimanakah
iman kepada Kristus memengaruhi keinginan kita untuk melakukan
perbuatan yang baik?
• Baca A&P 8:10 bersama anggota kelas. Hal apakah yang dapat kita capai tanpa
iman? Hal apakah yang dapat kita capai dengan iman? (Untuk jawaban
terhadap pertanyaan ini, lihat A&P 35:9; 42:48–51; 63:9–11; Moroni 7:33).
Dengan cara bagaimanakah Anda telah melihat kuasa iman dinyatakan?
• Salah satu pesan yang sering diulang di dalam Ajaran dan Perjanjian adalah
pentingnya berdoa dengan iman. Misalnya, dalam A&P 10:46–52 Tuhan
menyatakan bahwa Kitab Mormon dipelihara karena para nabi zaman dahulu
memiliki “keyakinan mereka dalam doa mereka” bahwa Kitab Mormon akan
dipelihara. Apakah peranan iman di dalam doa kita?
2. Melalui pertobatan yang tulus, kita dapat mengambil bagian dalam
berkat-berkat Kurban Tebusan.
Jelaskan bahwa pertobatan adalah tema utama dalam Ajaran dan Perjanjian.
Tuhan mengajarkan ajaran tentang pertobatan dan berulang kali menekankan
perlunya bertobat. Dia menjanjikan berkat-berkat besar kepada mereka yang
bertobat—dan hukuman kepada mereka yang tidak mau bertobat.
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• Apakah pertobatan itu? (lihat A&P 58:42–43. Pertobatan adalah proses
dibersihkan dari dosa-dosa kita dan menerima pengampunan dari dosa-dosa
tersebut melalui kuasa Kurban Tebusan Juruselamat. Untuk bertobat, kita harus
mengakui dan meninggalkan dosa-dosa kita dan berpaling dari kejahatan. Kita
juga harus memalingkan hati dan kehendak kita kepada Allah, serta berusaha
dengan tulus mematuhi perintah-perintah-Nya. Untuk membahas proses
pertobatan, lihat gagasan pengajaran tambahan kedua).
• Apakah perbedaan antara pertobatan sejati dan hanya sekadar
menghilangkan kebiasaan buruk atau mengubah perilaku?
Presiden Ezra Taft Benson menjelaskan, “Pertobatan lebih dari sekadar
perubahan perilaku .... Pertobatan sejati didasarkan dan sebagai akibat dari
iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Pertobatan sejati
melibatkan perubahan hati dan bukan hanya perubahan perilaku (lihat
Alma 5:13)” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 71).
Penatua Neal A. Maxwell dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan bahwa
“pertobatan mengharuskan kita menolak kejahatan dan berpaling kepada Allah”
(dalam Conference Report, Oktober 1991, 40; atau Ensign, November 1991, 30).
• Baca A&P 18:11–13 dan 19:16–19 bersama anggota kelas. Apakah yang
diajarkan bagian tulisan suci ini mengenai kasih Juruselamat kepada kita?
Mengapa kita memerlukan Kurban Tebusan Juruselamat agar diampuni dari
dosa-dosa kita? (lihat juga 2 Nefi 2:6–9). Mengapa kita perlu bertobat agar
diampuni dari dosa-dosa kita?
Jelaskan bahwa ketika kita berbuat dosa, kita menjadi tidak bersih dan tunduk
pada hukuman yang disyaratkan oleh hukum keadilan. Sebagai orang yang
tidak sempurna, kita tidak dapat menjadi bersih kembali atau memenuhi
tuntutan keadilan dengan cara kita sendiri. Dengan menebus dosa-dosa kita,
Juruselamat mengambil ke atas diri-Nya hukuman-hukuman yang disyaratkan
oleh hukum keadilan dan dapat menawarkan belas kasih dan pengampunan
yang kita perlukan untuk menjadi bersih. Berkat-berkat Kurban Tebusan ini
tersedia bagi kita hanya dengan syarat kita mau bertobat (Alma 7:14).
• Mengapa beriman kepada Yesus Kristus kita perlukan untuk bertobat dengan
sungguh-sungguh?
• Tulislah Akibat-Akibat Tidak Bertobat di papan tulis. Apakah akibat-akibat dari
tidak bertobat dari dosa-dosa kita? (Mintalah anggota kelas membaca tulisan
suci berikut dan mengenali akibat-akibatnya: A&P 1:33, 19:17–18, dan 29:17.
Buatlah daftar akibat-akibat ini di papan tulis. Akibat-akibat lain dapat
mencakup dipisahkan dari Allah dan orang lain, perasaan bersalah, perasaan
tidak berharga, mencari-cari alasan untuk berbuat dosa-dosa lain, dan tidak
mau mengampuni).
• Tulislah Berkat-berkat Pertobatan Sejati di papan tulis. Apakah yang dijanjikan
Tuhan jika kita benar-benar bertobat dari dosa-dosa kita? (Mintalah anggota
kelas membaca tulisan suci berikut dan mengenali janji-janjinya: A&P 1:32,
58:42, dan 109:53. Buatlah daftar janji-janji ini di papan tulis). Undanglah
anggota kelas untuk menceritakan bagaimana pertobatan telah memberkati
kehidupan mereka. (Catatan: Anda mungkin perlu memperingatkan anggota
kelas untuk tidak memberikan pengakuan secara rinci mengenai dosa-dosa
masa lampau mereka).
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• Mengapa kita kadang-kadang sulit mengampuni diri kita atau orang lain
bahkan meskipun Tuhan telah berjanji untuk mengampuni kita jika kita
bertobat?
• Bagaimanakah caranya agar kita menjadi orang yang lebih mau bertobat?
Mengapa kita kadang-kadang menunda-nunda pertobatan kita?
Bagaimanakah caranya agar kita dapat mengatasi gengsi, patah semangat,
kepuasan diri, atau apa saja yang dapat mencegah kita bertobat?
Penatua Neal A. Maxwell mengajarkan, “Pertobatan adalah ajaran untuk
menyelamatkan, bukan ajaran yang keras. Pertobatan tersedia bagi bahkan para
pendosa terberat juga bagi orang-orang baik yang berusaha untuk memperbaiki
diri sedikit demi sedikit” (dalam Conference Report, Oktober 1991, 40; atau
Ensign, November 1991, 30). Tekankan bahwa meskipun pertobatan dapat
menjadi proses yang sulit, pertobatan juga dapat mendatangkan sukacita
sewaktu kita memalingkan hati kita dari dosa kepada Allah.
3. Pembaptisan adalah tata cara yang penting.
Jelaskan bahwa iman dan pertobatan menuntun pada pembaptisan, tata cara
utama Injil. Di dalam Ajaran dan Perjanjian, Tuhan mewahyukan tentang
tujuan, persyaratan, dan petunjuk-petunjuk untuk pembaptisan. Melalui Nabi
Joseph Smith, Yohanes Pembaptis memulihkan wewenang imamat yang
diperlukan untuk melaksanakan tata cara ini (lihat pelajaran 8).
• Apakah tujuan dari pembaptisan? (lihat A&P 18:22; 49:13–14. Tujuannya
mencakup memperlihatkan tekad kita kepada Juruselamat, menerima
penghapusan dari dosa-dosa, menjadi anggota Gereja, memasuki jalan yang
menuntun pada permuliaan, dan persiapan untuk menerima karunia Roh
Kudus. Lihat juga 2 Nefi 9:23; 31:10–13, 17; Mosia 18:17). Undanglah anggota
kelas untuk membagikan perasaan mereka mengenai pembaptisan mereka.
• Baca A&P 20:37 bersama anggota kelas. Persyaratan apakah yang harus
dipenuhi seseorang untuk dibaptiskan? Perjanjian apakah yang kita buat
dengan Allah ketika kita dibaptiskan? (lihat juga Mosia 18:8–10).
Bagaimanakah caranya agar kita dapat meningkatkan tekad kita untuk
menepati janji-janji yang telah kita buat kepada Tuhan sewaktu kita
dibaptiskan?
• Apakah yang dilambangkan oleh pembaptisan? (lihat A&P 76:51; Yohanes
3:3–5; Roma 6:3–4. Pembaptisan melalui pencelupan melambangkan kematian,
penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Pembaptisan juga melambangkan
penguburan tubuh lama kita dan kelahiran kembali di dalam Kristus. Selain itu,
pembaptisan melambangkan pembersihan dari dosa-dosa kita).
• Mengapa kita perlu dibaptiskan oleh orang yang memiliki wewenang yang
semestinya? (lihat A&P 22). Mengapa pembaptisan perlu dilakukan melalui
pencelupan? (lihat A&P 20:72–74). Mengapa tidak pantas membaptiskan
seseorang yang belum mencapai usia delapan tahun? (lihat A&P 20:71;
29:46–47; 68:25; Moroni 8:9–12).
4. Melalui tata cara penetapan, kita menerima karunia Roh Kudus.
Jelaskan bahwa Roh Kudus adalah anggota tubuh Ketuhanan dan suatu “Pribadi
dalam bentuk Roh” (A&P 130:22). Setelah pembaptisan dengan air, anggota
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Gereja menerima karunia Roh Kudus melalui tata cara penetapan (A&P 33:15;
35:5–6). Tata cara ini juga disebut “baptisan dengan api dan Roh Kudus”
(A&P 20:41). Nabi Joseph Smith mengatakan, “Pembaptisan dengan air baru
merupakan setengah pembaptisan, dan masih belum berarti apa-apa tanpa ...
pembaptisan oleh Roh Kudus” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, diseleksi
oleh Joseph Fielding Smith [1976], 314).
• Apakah perbedaan antara pernyataan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus?
Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan,
“Pernyataan Roh Kudus diberikan untuk menuntun para pencari kebenaran
Injil yang tulus yang akan membujuk mereka untuk bertobat dan dibaptiskan.
Karunia Roh Kudus lebih menyeluruh .... [Karunia] ini mencakup hak untuk
memperoleh penemanan secara terus-menerus, agar ‘Roh-Nya selalu
menyertai’ [kita] (A&P 20:77)” (dalam Conference Report, Oktober 1996, 80;
atau Ensign, November 1996, 60).
Penatua Bruce R. McConkie dari Kuorum Dua Belas Rasul membandingkan
pernyataan Roh Kudus yang dapat dimiliki seseorang sebelum dibaptiskan
dengan sambaran kilat yang “[menyala] di malam yang gelap dan berbadai.”
Dia membandingkan karunia Roh Kudus yang diterima seseorang setelah
dibaptiskan dengan “terangnya matahari siang hari yang terus-menerus
memancarkan sinarnya di jalan kehidupan dan di semua tempat yang
mengelilinginya” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 262).
• Menerima karunia Roh Kudus tidak secara otomatis menjamin bahwa Roh
Kudus akan selalu bersama kita. Apakah yang harus kita lakukan agar Roh
Kudus terus-menerus berada bersama kita?
Presiden Joseph Fielding Smith mengatakan, “Roh Kudus tidak akan tinggal
bersama orang yang tidak bersedia mematuhi perintah-perintah Allah
atau yang dengan sengaja melanggar perintah-perintah” (Church News,
4 November 1961, 14).
• Apakah beberapa tugas dari Roh Kudus? (Pilihlah beberapa di antara bagian
tulisan suci berikut untuk dibaca bersama anggota kelas. Bahaslah apa yang
diajarkan masing-masing tulisan suci mengenai tugas-tugas Roh Kudus.
Rangkumlah keterangan tersebut di papan tulis).
a. A&P 18:18; 39:6; 42:14; 75:10; 79:2. (Dia adalah pengajar; lihat juga
Yohanes 14:26; 16:13; 1 Nefi 10:19; Moroni 10:5).
b. A&P 39:6. (Dia adalah Penghibur; lihat juga Yohanes 14:16).
c. A&P 42:17; 100:8. (Dia adalah pemberi kesaksian; lihat juga Yohanes 15:26;
Alma 5:46).
d. A&P 11:12. (Dia menuntun kita untuk berbuat baik, berjalan dengan
rendah hati, dan menghakimi dengan benar).
e. A&P 11:13; 76:10. (Dia menerangi pikiran kita dan mengisi jiwa kita
dengan sukacita).
f. A&P 84:33. (Melalui Dia kita dipersucikan; lihat juga 3 Nefi 27:20).
g. A&P 31:11; 75:27; 84:85. (Dia mengilhami kita ke mana harus pergi, apa
yang harus dilakukan, dan apa yang harus diucapkan).
Undanglah anggota kelas untuk menceritakan bagaimana Roh Kudus telah
memberkati mereka dengan cara ini atau cara-cara lainnya. Bahaslah bagaimana
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kita dapat menikmati berkat-berkat ini dengan lebih penuh lagi di dalam
kehidupan kita. Tekankan betapa istimewanya kesempatan yang kita miliki
dengan memiliki penemanan salah satu dari tubuh Ketuhanan. Bagikanlah
kesaksian Anda mengenai pentingnya penemanan Roh Kudus.
5. Kita harus bertahan sampai akhir dalam iman untuk menerima
kehidupan kekal.
Sewaktu kita dibaptiskan, kita memasuki jalan yang menuntun pada
permuliaan. Meskipun demikian, pengalaman yang satu ini tidak menjamin
bahwa kita akan dipermuliakan. Seperti yang telah sering diperingatkan di
dalam Ajaran dan Perjanjian, kita juga harus mematuhi perjanjian-perjanjian
yang telah kita buat sewaktu dibaptiskan untuk bertahan dengan penuh iman
sampai akhir kehidupan kita.
• Baca 2 Nefi 31:19–20 dan A&P 14:7 bersama anggota kelas. Apakah yang
dimaksud dengan bertahan sampai akhir? Berkat-berkat apakah yang telah
dijanjikan Tuhan kepada kita jika kita bertahan sampai akhir?
• Pengalaman-pengalaman apakah yang telah mengajarkan Anda tentang nilai
tetap setia terhadap kepercayaan dan perjanjian-perjanjian Anda?
• Baca A&P 24:8 bersama anggota kelas. Jelaskan bahwa bertahan sampai
akhir mencakup tetap beriman terhadap pencobaan-pencobaan hidup.
Bagaimanakah caranya agar kita dapat tetap setia pada masa-masa sulit?
(Undanglah anggota kelas untuk menceritakan apa yang telah menolong
mereka bertahan terhadap pengalaman-pengalaman yang sulit).
Kesimpulan

Bersaksilah mengenai pentingnya asas-asas utama dan tata cara-tata cara Injil.
Ungkapkanlah rasa syukur Anda terhadap Yesus Kristus, Kurban Tebusan-Nya,
dan Teladan-Nya. Imbaulah anggota kelas untuk memperkuat iman mereka
setiap hari, bertobat dari dosa-dosa mereka, mematuhi perjanjian baptisan
mereka, dan menjalani hidup sedemikian rupa sehingga Roh Kudus mau
menjadi rekan mereka secara terus-menerus. Bersaksilah bahwa jika kita
bertahan dengan iman sampai akhir, kita akan menerima permuliaan.

Gagasan Pengajaran
Tambahan
1. “Perisai iman” (A&P 27:17)
Baca A&P 27:15, 17 bersama anggota kelas. Berbicara mengenai tulisan suci ini,
Presiden Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan:
“Perisai iman tidak dihasilkan di pabrik, melainkan di rumah dalam sebuah
industri rumah tangga.
Tujuan utama dari semua yang kita ajarkan adalah untuk mempersatukan orang
tua dan anak-anak dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, agar mereka
bahagia di rumah, dimeteraikan dalam pernikahan kekal, dihubungkan dengan
generasi-generasi mereka, dan memperoleh jaminan permuliaan di hadirat Bapa
Surgawi kita ....
... Oleh karena itu para pempimpin Gereja kita mendorong para anggota agar
memahami bahwa hal yang paling patut dilakukan harus dilakukan di rumah.
Ada orang yang masih belum melihat bahwa terlalu banyak kegiatan yang
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dilakukan di luar rumah, betapa pun baik tujuannya, meninggalkan waktu yang
terlalu sedikit bagi keluarga untuk menghasilkan dan memperkuat perisai iman
di rumah” (dalam Conference Report, April 1995, 8; atau Ensign, Mei 1995, 8–9).
• Bagaimanakah orang tua dan anak-anak dapat bekerja bersama untuk
menghasilkan dan memperkuat perisai iman di dalam keluarga?
2. Proses pertobatan
• Apakah yang harus kita lakukan untuk bertobat? Apakah yang diajarkan A&P
58:43 dan 61:2 mengenai proses pertobatan? Mengapa pengakuan merupakan
bagian yang penting dari pertobatan? Mengapa penting bagi kita untuk
meninggalkan dosa-dosa kita sebagai bagian dari pertobatan?
Penatua Richard G. Scott dari Kuorum Dua Belas Rasul menguraikan unsurunsur penting pertobatan sebagai berikut:
“Penyesalan akan dosa. [Ini akan] membawa keinginan tulus untuk berubah dan
keinginan untuk tunduk pada setiap persyaratan untuk diampuni ....
Meninggalkan dosa. Ini adalah ketetapan hati pantang mundur untuk tidak
mengulang pelanggaran ....
Pengakuan dosa. Anda harus selalu mengakui dosa Anda kepada Tuhan. Jika dosa
itu merupakan pelanggaran berat, misalnya perbuatan tak bermoral, maka perlu
dilakukan di hadapan seorang uskup atau presiden wilayah ....
Mengganti kerugian atas dosa. Anda harus mengganti rugi sebanyak mungkin atas
semua yang telah dicuri, dirusak, atau dicemarkan ....
Kepatuhan pada semua perintah. Kepatuhan menyeluruh akan membawa kuasa
Injil sepenuhnya ke dalam kehidupan Anda .... Ini mencakup hal-hal yang pada
mulanya tidak Anda anggap bagian dari pertobatan, misalnya menghadiri
pertemuan gereja, membayar persepuluhan, memberikan pelayanan dan
mengampuni orang lain ....
Pengakuan akan Juruselamat. Dari semua langkah penting pertobatan, saya
bersaksi bahwa yang paling penting bagi Anda adalah memiliki keyakinan
bahwa pengampunan datang karena sang Penebus” (dalam Conference Report,
April 1995, 102; atau Liahona, Juli 1995, 67–69).
Jika Anda mengajar remaja, Anda dapat meminta mereka membaca dan
membahas nasihat mengenai pertobatan dalam buku Untuk Kekuatan Remaja,
halaman 29–30 (36550 299).
3. Presentasi kelompok
Bawalah Perangkat Gambar Seni Injil (34730 299) ke dalam kelas. Bagilah kelas
menjadi dua kelompok dan berikan masing-masing kelompok setengah bagian
dari gambar-gambar. Kemudian mintalah mereka meluangkan waktu beberapa
menit untuk mengembangkan suatu pesan dengan menggunakan gambargambar dari perangkat tersebut untuk mengajarkan mengenai asas-asas utama
dan tata cara-tata cara Injil. Imbaulah mereka untuk menggunakan antara
5 sampai 10 gambar. Berikan masing-masing kelompok waktu yang cukup
untuk melakukan presentasi mereka.
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Pemulihan Imamat

Pelajaran

8

Tujuan

Untuk meningkatkan penghargaan anggota kelas terhadap pemulihan imamat,
mendorong para pemegang imamat untuk meningkatkan jabatan dan
pemanggilan mereka dalam keimamatan, dan menolong semua anggota
menikmati berkat-berkat keimamatan dengan lebih penuh.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 13; 20:38–67; 27:12–13; 84:6–30; 107:1–20;
110:11–16; Joseph Smith 2:66–73.
b. Laporan Oliver Cowdery mengenai pemulihan Imamat Harun, dalam ayat
kaki untuk Joseph Smith 2:71.
c. Pusaka Kita, halaman 13–15.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Jika gambar Pemulihan Imamat Melkisedek tersedia (62371; Perangkat
Gambar Seni Injil 408), bersiaplah untuk menggunakannya dalam pelajaran.
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah aneka ragam
kunci ke dalam kelas.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran.
Perlihatkanlah beberapa kunci.
• Apakah tujuan kunci-kunci ini?
Tulislah Imamat di papan tulis. Jelaskan bahwa di Gereja kita sering merujuk
pada kunci-kunci imamat.
• Apakah tujuan dari kunci-kunci imamat?
Jelaskan bahwa kunci-kunci imamat memberi wewenang kepada para pemegang
imamat untuk memimpin dan mengarahkan Gereja dalam suatu batas
wewenang, misalnya wilayah, lingkungan, atau kuorum. Pemimpin imamat
pimpinan menerima kunci-kunci ini ketika mereka ditetapkan. Semua jabatan
dalam keimamatan dan organisasi-organisasi dalam fungsi Gereja berada dalam
pengarahan para pejabat pimpinan ini. Pelajaran ini adalah mengenai
pemulihan imamat dan kunci-kuncinya.
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Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhankebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas
tulisan suci.
1. Definisi dan tujuan keimamatan
Jelaskan bahwa imamat adalah salah satu tema utama dalam Ajaran dan
Perjanjian. Melalui Nabi Joseph Smith, Tuhan memberikan banyak wahyu yang
memberikan tambahan pengertian banyak sekali mengenai kunci-kunci, jabatan,
organisasi, tata cara, tugas, dan berkat-berkat dari keimamatan. Wahyu-wahyu ini
memberikan bimbingan mengenai penggunaan imamat untuk memajukan
pekerjaan Allah di bumi.
• Apakah imamat itu? (Imamat adalah kuasa dan wewenang kekal dari Allah.
Ini adalah kuasa yang dengannya Dia menciptakan dan memerintah surga
dan bumi. Ini juga adalah kuasa yang dengannya Dia menebus dan
mempermuliakan anak-anak-Nya. Dia memberikan sebagian dari kuasa dan
wewenang imamat-Nya kepada para anggota pria Gereja yang layak agar
mereka dapat mengkhotbahkan Injil, melaksanakan tata cara-tata cara
keselamatan, dan memerintah kerajaan-Nya di bumi).
• Mengapa penting memiliki imamat di bumi? (Jawaban dapat mencakup:
bahwa imamat memberi wewenang kepada para pria untuk bertindak bagi
Allah dalam memberkati anak-anak-Nya dan membantu mereka
mempersiapkan diri bagi permuliaan).
• Dalam hal-hal apakah para pemimpin imamat bertindak atas nama Allah
untuk memberkati anak-anak-Nya (lihat ayat-ayat pilihan dari A&P 20:38–55;
107:8–12, 23, 35). Bagaimanakah Anda telah diberkati melalui pelayanan dari
para pemegang imamat?
• Pengaruh apakah yang telah diberikan imamat kepada Anda? Dengan cara
bagaimanakah Anda telah melihat kuasa imamat dinyatakan di dalam
kehidupan Anda?
• Dengan cara bagaimanakah imamat telah memberkati dan memperkuat
keluarga Anda? Bagaimanakah caranya agar Anda dapat membuat pengaruh
dan kuasa imamat menjadi lebih efektif di dalam kehidupan Anda dan bagi
keluarga Anda?
2. Pemulihan Imamat Harun
Ajarkan dan bahaslah Joseph Smith 2:68–72; A&P 13; 84:26–27; 107:20. Jelaskan
bahwa Imamat Harun “merupakan suatu penambahan pada yang lebih tinggi,
atau Imamat Melkisedek” (A&P 107:14).
• Bagaimanakah Imamat Harun dipulihkan ke bumi di zaman akhir? (lihat
Joseph Smith 2:68–72 dan Pusaka Kita, halaman 13–15; lihat juga A&P 13.
Tekankan bahwa pemulihan Imamat Harun adalah penganugerahan
wewenang ilahi pertama di zaman ini).
• (Bagi para pemegang imamat) Bagaimanakah perasaan Anda ketika Anda
menerima Imamat Harun?
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Anda dapat meninjau ulang perasaan Oliver Cowdery mengenai saat ketika
dia menerima Imamat Harun (lihat catatan kaki untuk Joseph Smith 2:71).
Anda mungkin juga ingin membagikan pemikiran berikut dari Penatua James.
E. Talmage, yang melayani dalam Kuorum Dua Belas Rasul, mengenai
pengaruh yang dirasakannya setelah penahbisannya pada jabatan diaken:
“Segera setelah saya ditahbiskan, timbul suatu perasaan yang tidak dapat saya
gambarkan sepenuhnya. Tampaknya sangat mustahil bagi saya yang masih
kecil mendapat kehormatan yang besar dari Allah dengan dipanggil pada
jabatan imamat .... Saya memiliki pikiran yang kuat bahwa saya adalah milik
Tuhan, dan bahwa Dia akan membantu saya dalam hal apa pun yang harus
saya lakukan.
Pengaruh penahbisan saya ... memengaruhi seluruh kehidupan masa kanakkanak saya .... Ketika sedang bermain di lapangan sekolah, dan mungkin
tergoda untuk bermain curang dalam permainan, ketika dalam keadaan
bertengkar dengan teman bermain, saya teringat, dan pikiran yang terlintas
sama efektifnya dengan kata-kata yang diucapkan dengan keras—‘Saya adalah
seorang diaken; dan tidak baik jika seorang diaken bertindak dengan cara ini.’
Pada saat ujian, ketika kesempatan untuk menyontek dari teman lainnya
mudah dilakukan ..., saya berkata di dalam benak saya, ‘Akan lebih jahat jika
saya melakukannya dibandingkan jika mereka melakukannya, karena saya
adalah seorang diaken’” (Incidents from the Lives of Our Church Leaders [deacons
instruction manual, 1914], 135–136).
• Dengan cara bagaimanakah anak laki-laki dan remaja putra mempersiapkan
diri untuk menerima Imamat Harun? Dengan cara bagaimanakah orang tua,
kakek nenek, dan orang lain dapat membantu anak laki-laki dan remaja putra
mempersiapkan diri untuk menerima imamat? Bagaimanakah orang lain
dapat menolong menanamkan ke dalam pikiran anak laki-laki dan remaja
putra suatu penghargaan yang dalam terhadap imamat?
• Wewenang dan berkat-berkat apakah yang dipulihkan bersama Imamat
Harun? (lihat A&P 13; 84:26–27; 107:20. Gunakan keterangan berikut untuk
mengembangkan pembahasan ini. Tulislah judulnya di papan tulis).
Kunci pelayanan para malaikat (A&P 13; 84:26; 107:20)
• Apakah artinya memiliki “kunci-kunci pelayanan para malaikat”? (A&P 13).
Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Menurut penafsiran saya itu berarti
bahwa jika Anda hidup layak untuk menerima imamat, maka Anda berhak
menerima dan menikmati kuasa makhluk-makluk surgawi untuk membimbing
Anda, untuk melindungi Anda, untuk memberkati Anda” (dalam Conference
Report, Oktober 1982, 64; atau Ensign, November 1982, 45).
Jelaskan bahwa pelayanan para malaikat dapat terjadi melalui penampakan diri
dan “dapat juga tidak terlihat. Pesan-pesan kemalaikatan dapat disampaikan
melalui sebuah suara atau hanya melalui pikiran atau perasaan yang
dikomunikasikan ke dalam benak .... Sebagian besar komunikasi kemalaikatan
dirasakan atau didengar, lebih daripada dilihat” (Dallin H. Oaks, dalam
Conference Report, Oktober 1998, 51; atau Liahona, Januari 1999, 45).
• Melalui pemulihan Imamat Harun, pelayanan para malaikat tesedia
bagi semua anggota Gereja, tidak hanya bagi para pemegang imamat.
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Bagaimanakah caranya agar kita dapat menerima pelayanan para malaikat?
(lihat Moroni 7:35–37 dan kutipan berikut).
Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul berbicara mengenai
hubungan antara mengambil sakramen dan menerima pelayanan para
malaikat:
“Melalui tata cara Imamat Harun, pembaptisan dan sakramen, kita
dibersihkan dari dosa-dosa kita dan dijanjikan bahwa jika kita mematuhi
perjanjian-perjanjian kita, kita akan selalu memiliki Roh-Nya bersama kita.
Saya percaya janji itu tidak saja merujuk kepada Roh Kudus tetapi juga pada
pelayanan para malaikat, karena ‘para malaikat berbicara melalui kuasa roh
Kudus. Oleh karena itu mereka mengucapkan firman Kristus’ (2 Nefi 32:3).
Maka demikianlah mereka yang memegang Imamat Harun membuka pintu
bagi semua anggota Gereja yang dengan layak mengambil sakramen untuk
menikmati kerekanan Roh Tuhan dan pelayanan para malaikat” (dalam
Conference Report, Oktober 1998, 51; atau Liahona, Januari 1999, 45).
Anda dapat meninjau ulang dua atau tiga bagian tulisan suci mengenai
pelayanan para malaikat. Bagian tulisan suci ini mencakup 3 Nefi 7:18;
17:23–24; Moroni 7:25, 29–31; dan A&P 84:88.
Kunci-kunci pertobatan dan pembaptisan (A&P 13; 84:26–27; 107:20)
Jelaskan bahwa pertobatan dan pembaptisan juga disebut “Injil persiapan”
A&P 84:26–27). Ini disebabkan pertobatan dan pembaptisan menolong kita
mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat yang lebih besar yang
dilaksanakan melalui Imamat Melkisedek, misalnya karunia Roh Kudus dan
tata cara-tata cara bait suci.
• Tekankan bahwa Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan pertobatan dan
membaptiskan orang-orang untuk mempersiapkan jalan bagi Juruselamat
(Matius 3:1–6, 11). Bagaimanakah para pemegang Imamat Harun di zaman
kita mengkhotbahkan pertobatan? (Jawaban dapat mencakup: melalui
pengajaran ke rumah, pekerjaan misionaris, pemberian kesaksian, dan
penemanan). Bagaimanakah para pemegang Imamat Harun dapat berperan
serta dalam tata cara pembaptisan? (Di bawah pengarahan uskup, para imam
yang layak dapat melaksanakan pembaptisan dan melayani sebagai saksi
dalam upacara pembaptisan).
Undanglah pemegang imamat yang telah membaptiskan seseorang untuk
membagikan perasaan mereka mengenai kesempatan dapat melaksanakan
tata cara tersebut.
• Selain pembaptisan, pemegang Imamat Harun dapat memimpin dalam tata
cara sakramen. Dengan cara bagaimanakah sakramen dihubungkan dengan
pertobatan dan pembaptisan?
Undanglah para pemegang imamat untuk membagikan perasaan mereka ketika
mereka mempersiapkan, memberkati, atau mengedarkan sakramen untuk
pertama kalinya. Atau mintalah orang tua untuk membagikan perasaan mereka
ketika putra mereka mempersiapkan, memberkati, atau mengedarkan sakramen.
Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, “Kami
minta Anda, remaja Imamat Harun, untuk menyiapkan, memberkati dan
mengedarkan lambang-lambang pengurbanan Juruselamat dengan layak dan
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khidmat. Sungguh hak istimewa dan kepercayaan kudus yang diberikan
dalam usia begitu muda! Tak ada penghargaan surgawi yang lebih tinggi dari
itu. Kami mengasihi Anda. Tampil dan hiduplah sebaik-baiknya jika Anda
mengambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan” (dalam Conference
Report, Oktober 1995, 89; atau Liahona, Januari 1996, 51).

Sungai Susquehanna. Imamat Harun dan Imamat Melkisedek dipulihkan di tepi sungai ini
tahun 1829 (A&P 13; 128:20).

3. Pemulihan Imamat Melkisedek
Ajarkan dan bahaslah A&P 27:12–13; 84:19–22; 107:1–12, 18–19. Jelaskan bahwa
Imamat Melkisedek adalah imamat yang lebih tinggi. Yang berhubungan dengan
imamat itu adalah semua wewenang, pengetahuan, dan perjanjian-perjanjian
yang diperlukan bagi permuliaan anak-anak Allah.
• Bagaimanakah Imamat Melkisedek dipulihkan ke bumi di zaman akhir?
(Perlihatkan gambar Pemulihan Imamat Melkisedek. Jelaskan bahwa beberapa
minggu setelah Yohanes Pembaptis memulihkan Imamat Harun, Petrus,
Yakobus, dan Yohanes menampakkan diri kepada Joseph Smith dan Oliver
Cowdery dan menganugerahkan kepada mereka Imamat Melkisedek. Laporan
mengenai pengalaman ini tidak dicantumkan dalam Ajaran dan Perjanjian,
tetapi rujukan-rujukannya dapat ditemukan dalam pengantar pada bagian
A&P 13; A&P 27:12–13; A&P 128:20; dan Pusaka Kita, hlm. 15).
• Wewenang dan berkat-berkat apakah yang dipulihkan bersama Imamat
Melkisedek? (lihat A&P 84:19–22; 107:8–12, 18–19; 110:11–16. Gunakanlah
keterangan berikut untuk mengembangkan pembahasan ini. Tulislah
judulnya di papan tulis).
Wewenang untuk melayanai Injil Yesus Kristus (A&P 84:19)
• Apakah yang dimaksud bahwa Imamat Melkisedek mencakup wewenang
untuk melayani Injil Yesus Kristus? (lihat A&P 84:19. Jawaban dapat
mencakup: bahwa Imamat Melkisedek mencakup wewenang untuk
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memimpin Gereja, mengkhotbahkan Injil, dan melaksanakan tata cara-tata
cara keselamatan).
“Kunci-kunci semua pemberkatan kerohanian daripada gereja” (A&P 107:18)
• Berkat-berkat kerohanian apakah yang datang kepada kita melalui Imamat
Melkisedek? (lihat A&P 84:19–22; 107:18–19. Jawaban dapat mencakup halhal berikut. Bahaslah makna dari setiap berkat dan penerapannya dalam
kehidupan anggota kelas).
a. Pengetahuan tentang rahasia-rahasia kerajaan dan pengetahuan tentang
Allah (A&P 84:19; 107:19; pengetahuan ini datang melalui karunia Roh
Kudus).
b. Kuasa ilahi, yang dinyatakan melalui tata cara-tata cara Injil (A&P
84:20–21). Bagaimanakah tata cara-tata cara imamat membuat “kuasa
ilahi” dinyatakan dalam kehidupan kita? Undanglah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman-pengalaman ketika mereka merasakan “kuasa
ilahi” dinyatakan melalui tata cara-tata cara Injil.
c. Kesempatan untuk melihat, berbicara, dan menikmati kehadiran Allah
Bapa dan Putra-Nya Yesus Kristus (A&P 84:22; 107:19).
• Dengan cara-cara bagaimanakah para pemegang Imamat Melkisedek
hendaknya menjadi pemimpin rohani di dalam rumah mereka?
Hak presidensi (A&P 107:8–9)
Jelaskan bahwa hak presidensi adalah hak untuk memimpin di Gereja. Presiden
Gereja adalah satu-satunya orang di bumi yang boleh menggunakan (atau
memberikan wewenang kepada orang lain untuk menggunakan) kunci-kunci
imamat untuk memimpin seluruh Gereja. Dia memberikan wewenang kepada
para pemimpin imamat berikut untuk memegang kunci-kunci yang diperlukan
untuk memimpin dalam pemanggilan mereka: presiden bait suci, presiden misi,
presiden wilayah, uskup, presiden distrik, presiden cabang, dan presiden
kuorum.
Kunci-kunci pengumpulan Israel, Injil zaman Abraham, dan kuasa pemeteraian (A&P
110:11–16)
Jelaskan bahwa kunci-kunci ini dipulihkan oleh Musa, Elias, dan Elia di Bait Suci
Kirtland tahun 1836. Kunci-kunci ini akan dibahas dalam pelajaran 18.
4. Berkat-berkat imamat bagi semua orang
Jelaskan bahwa meskipun hanya anggota pria Gereja yang layak yang
memegang imamat, setiap orang dapat mengambil bagian dari berkat-berkatnya.
• Bagaimanakah kaum wanita diberkati oleh imamat? Bagaimanakah anak-anak
diberkati oleh imamat? (Bahaslah kembali beberapa berkat imamat yang dapat
diterima kaum wanita dan anak-anak dalam kehidupan mereka. Tekankan
bahwa meskipun kaum wanita dan anak-anak tidak memegang imamat,
mereka senantiasa diberkati oleh imamat. Untuk bantuan dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat merujuk pada Wanita Orang Suci Zaman
Akhir, Bagian A, pasal 12 dan 13 [31113]).
• Bagaimanakah caranya mereka yang tidak memiliki pemegang imamat yang
penuh iman di rumah mereka dapat menerima berkat-berkat imamat?
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(Jawaban dapat mencakup: melalui pengajar ke rumah, pemimpin imamat,
dan sanak saudara). Undanglah anggota kelas untuk menceritakan mengenai
saat ketika mereka menerima berkat-berkat imamat dari pemegang imamat
yang tidak tinggal di rumah mereka.
• Dengan cara bagaimanakah kita dapat memperlihatkan penghargaan kita atas
berkat-berkat imamat?
Kesimpulan

Bersaksilah bahwa imamat dan kunci-kuncinya telah dipulihkan. Para
pemegang imamat memiliki wewenang untuk memimpin pekerjaan Allah di
bumi dan untuk bertindak atas nama-Nya untuk memberkati anak-anak-Nya
dan membantu mereka mempersiapkan diri menerima permuliaan. Tekankan
bahwa berkat-berkat imamat tersedia bagi semua orang. Imbaulah anggota kelas
untuk mencari berkat-berkat ini.

Gagasan Pengajaran
Tambahan
Anda dapat menggunakan satu atau kedua gagasan berikut sebagai tambahan
bagi rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Jabatan, kuorum, dan tugas-tugas imamat
Tuhan mewahyukan kepada Joseph Smith petunjuk-petunjuk penting mengenai
jabatan-jabatan dalam imamat, tugas masing-masing jabatan, dan kuorumkuorum yang dapat diorganisasikan bagi para pemegang imamat. Anda dapat
meninjau ulang beberapa dari petunjuk ini sebagaimana yang diuraikan dalam
tabel berikut ini:
Imamat Harun
Jabatan

Tugas

Kuorum

Diaken

A&P 20:57–59; 84:111

A&P 107:85

Pengajar

A&P 20:53–59; 84:111

A&P 107:86

Imam

A&P 20:46–52

A&P 107:87–88

Uskup

A&P 107:13–17, 68, 71–72, 87–88

Imamat Melkisedek
Jabatan

Tugas

Kuorum

Penatua

A&P 20:38–45; 42:43–44;
43:15–16; 107:11–12

A&P 107:89; 124:137

Imam besar

A&P 107:10, 12, 17

A&P 124:133, 136

Bapa Bangsa

A&P 124:91–93, 124

Tujuh Puluh

A&P 107:25, 34, 38, 97

A&P 107:25–26; 93–96;
124:138–139

Rasul

A&P 27:12–13;
107:23, 33, 35, 39, 58;
112:30–32; 124:128

A&P 107:23–24
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Perlihatkan gambar Bait Suci Salt Lake (62433; Perangkat Gambar Seni Injil 502).
Tekankan bahwa puncak-puncak menara di bagian timur bait suci lebih tinggi
daripada yang di bagian barat. Perhatikan juga bahwa ada lima pasang jendela
di puncak menara bagian timur dan empat pasang di puncak menara bagian
barat. Jelaskan bahwa rancangan ini dimaksudkan untuk melambangkan
imamat, dimana Imamat Melkisedek dengan kelima jabatannya dilambangkan
di puncak menara bagian timur dan Imamat Harun dengan keempat jabatannya
dilambangkan oleh menara di bagian barat.
2. Presentasi video “Pemulihan Imamat”
Jika Presentasi Video Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja (53912) tersedia,
pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Pemulihan Imamat,” segmen video
delapan menit, untuk memberikan latar belakang sejarah bagi bagian pelajaran
kedua.
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“Satu-Satunya Gereja yang
Benar dan Hidup”

Pelajaran

9

Tujuan

Untuk mengajar anggota kelas mengenai pemulihan Gereja Yesus Kristus
melalui Nabi Joseph Smith, untuk menolong mereka menghargai berkat-berkat
keanggotaan Gereja, dan untuk mendorong mereka memperlihatkan rasa syukur
kepada Tuhan atas keanggotaan dalam Gereja-Nya.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 20:1–36, 68–69, 75–79; 21; 27; 115:1–4.
b. Pusaka Kita, halaman 16–18.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian yang kedua, bawalah
selembar kertas, pena atau pinsil untuk setiap anggota kelas.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah salah satu dari kegiatan berikut untuk
mengawali pelajaran. Pilihlah kegitan yang paling cocok bagi kelas.
1. Jika kelas Anda kecil, mintalah setiap anggota kelas untuk membagikan secara
singkat satu alasan mengapa dia bersyukur menjadi anggota Gereja. Jika
kelasnya besar, Anda mungkin perlu menunjuk beberapa anggota kelas untuk
melakukan hal ini.
2. Tulislah pertanyaan-pertanyaan berikut di papan tulis. Berikan kepada setiap
anggota kelas selembar kertas dan pena atau pinsil. Mintalah mereka menuliskan
jawaban sebanyak mungkin terhadap pertanyaan-pertanyaan ini:
Tanggal berapa Gereja diorganisasikan di zaman ini?
Bagaimanakah Joseph Smith tahu kapan Gereja harus
diorganisasikan?
Di manakah Gereja diorganisaikan?
Berapa jumlah anggota Gereja ketika pertama kali
diorganisasikan?

Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas organisasi Gereja Yesus Kristus di
zaman akhir. Mintalah anggota kelas mendengarkan jawaban terhadap
pertanyaan-pertanyaan sementara pelajaran berlangsung dan menulis atau
membetulkan jawaban mereka jika diperlukan.
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Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bagian-bagian tulisan suci, pertanyaan, dan bahan
pelajaran lain yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota kelas
dengan paling baik. Bahaslah bagaimana tulisan suci tertentu berlaku dalam
kehidupan sehari-hari. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan pengalamanpengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
1. Gereja diorganisasikan di zaman akhir.
Jelaskan bahwa tahun 1830 adalah tahun yang penting dalam sejarah dunia.
Waktunya sudah tiba bagi nubuat-nubuat zaman dahulu untuk digenapi (Yesaya
11:11–12; 29:13–14; Yeremia 31:31–33; Daniel 2:44–45). Setelah Kitab Mormon
diterbitkan dan imamat dipulihkan, langkah penting selanjutnya dalam
pemulihan Injil adalah pengorganisasian Gereja secara resmi. Ajaran dan
Perjanjian 20 berisikan petunjuk-petunjuk dari Tuhan kepada Joseph Smith
mengenai pengorganisasian Gereja.
• Tanggal berapakah Gereja diorganisasikan di zaman ini? (lihat A&P 20:1; 21:3).
Mengapa tanggal ini dipilih? (lihat judul pasal A&P 20).
• Sepuluh tahun berlalu antara Penglihatan Pertama dan pengorganisasian Gereja.
Selama waktu ini, peristiwa-peristiwa apakah yang terjadi untuk mempersiapkan
jalan bagi pengorganisasian Gereja dan untuk mempersiapkan Joseph Smith
memimpinnya? (Anda mungkin perlu mencatat jawabannya di papan tulis.
Jika perlu, simak kutipan berikut untuk menolong menjawab pertanyaan ini).
Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas, Penatua Gordon B. Hinckley
mengatakan:
“Hari pengorganisasian ini, sesungguhnya, adalah hari pemberian ijazah, yaitu
hari wisuda bagi Joseph setelah memperoleh pendidikan yang luar biasa selama
10 tahun. Sekolah itu dimulai dengan sebuah penglihatan yang tiada duanya di
hutan kecil di musim semi tahun 1820, ketika Bapa dan Putra menampakkan
diri kepada anak laki-laki berusia 14 tahun. Pendidikan dilanjutkan dengan
pelajaran dari Moroni, dimana dia memberikan peringatan dan petunjukpetunjuk dalam banyak kesempatan. Kemudian ada peristiwa penerjemahan
catatan kuno, dan ilham, pengetahuan, wahyu yang datang dari pengalaman
itu. Ada penganugerahan wewenang ilahi, imamat zaman dahulu kembali
dianugerahkan kepada manusia oleh mereka yang merupakan pemiliknya
yang sah—Yohanes Pembaptis untuk Imamat Harun, dan Petrus, Yakobus,
dan Yohanes untuk Imamat Melkisedek. Ada wahyu-wahyu, banyak sekali
jumlahnya, dimana suara Allah kembali terdengar, dan saluran komunikasi
dibuka antara manusia dan Pencipta. Semua ini adalah pendahuluan terhadap
tanggal 6 April yang bersejarah itu” (“150-Year Drama: A Personal View of Our
History,” Ensign, April 1980, 11–12).
• Dengan cara bagaimanakah kedatangan Kitab Mormon membantu
mempersiapkan jalan bagi pemulihan Injil? (lihat A&P 20:6–12). Dengan
cara bagaimanakah pemulihan imamat membantu mempersiapkan jalan?
(Wewenang imamat diperlukan untuk memimpin Gereja dan melaksanakan
tata cara-tata cara penyelamatan).
Jelaskan bahwa pada tanggal 6 April 1830, Joseph Smith dan lebih dari 50 orang
lainnya mengadakan pertemuan di rumah kayu Peter Whitmer Sr. di Fayette,
New York, untuk pengorganisasian Gereja. Hukum New York mensyaratkan
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bahwa sebuah gereja harus memiliki paling sedikit enam anggota untuk dapat
diorganisasikan secara resmi. Oleh karena itu enam pria, yang semuanya sudah
dibaptiskan dan telah melihat lemping-lemping emas, menjadi anggota Gereja
resmi yang pertama. Mereka ini adalah Joseph Smith, Oliver Cowdery, Hyrum
Smith, Peter Whitmer Jr., Samuel H. Smith, dan David Whitmer (lihat History of
the Church, 1:76; untuk latar belakang sejarah tambahan, lihat Pusaka Kita, hlm.
16–18).
• Dengan nama apakah Gereja disebut ketika diorganisasikan? (lihat A&P 20:1).
Jelaskan bahwa Gereja juga disebut dengan nama-nama lain pada tahuntahun awal, tetapi bulan April 1838 Tuhan mewahyukan nama sebutan untuk
Gereja-Nya. Nama apakah yang diberikan Tuhan untuk Gereja-Nya? (lihat
A&P 115:4). Mengapa penting Gereja Tuhan disebut dalam nama-Nya? (lihat
3 Nefi 27:8).
Anda mungkin perlu menjelaskan bahwa nama Mormon adalah nama
julukan yang diberikan untuk Gereja karena Kitab Mormon. Kita lebih suka
menyebut Gereja kita dengan nama lengkapnya untuk menekankan
kepercayaan kita kepada Juruselamat, yaitu Yesus Kristus.
Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian kedua, pelajarilah dengan
singkat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut (semua jawaban
diberikan dalam pembahasan sebelumnya).

Rumah kayu Peter Whitmer Sr. Replika ini dibangun di tempat di mana Gereja diorganisasikan di
Fayette, New York, tanggal 6 April 1830.

2. Tuhan memerintahkan kepada anggota Gereja untuk mengikuti nabi.
Dalam pertemuan ketika Gereja diorganisasikan, Joseph Smith dan Oliver
Cowdery didukung sebagai pejabat pimpinan Gereja (History of the Church, 1:77).
Tuhan juga memberikan sebuah wahyu untuk memerintahkan para anggota
agar mengikuti Joseph Smith sebagai Nabi. Wahyu ini dicatat dalam A&P 21.
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• Bacalah A&P 1:38 dan 21:4–5 bersama anggota kelas. Apakah yang diajarkan
ayat-ayat ini mengenai bagaimana kita seharusnya menghargai perkataan
nabi? (Tekankan bahwa meskipun pernyataan-pernyataan dalam A&P 21
diucapkan mengenai Joseph Smith, pernyataan-pernyataan tersebut juga
berlaku bagi para nabi yang menggantikan dia). Di manakah kita dapat
menemukan perkataan nabi yang masih hidup? (Jawaban dapat mencakup:
dalam surat-surat resmi, konferensi umum, dan majalah-majalah Gereja).
Nasihat atau ajaran-ajaran para nabi zaman akhir apakah yang memiliki
makna khusus bagi Anda?
• Dalam A&P 21:5, Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengindahkan
perkataan nabi “dalam segala kesabaran dan iman.” Mengapa kadang-kadang
diperlukan kesabaran atau iman untuk mengikuti nasihat nabi? Undanglah
anggota kelas untuk membagikan pengalaman-pengalaman mengenai saat
ketika mengikuti nasihat nabi memerlukan kesabaran dan iman.
• Baca A&P 21:6 bersama anggota kelas. Berkat-berkat apakah yang dijanjikan
Tuhan kepada mereka yang mengikuti nabi? (Anda mungkin perlu mencatat
berkat-berkat ini di papan tulis). Bagaimanakah janji-janji ini digenapi di
dalam kehidupan para anggota Gereja sekarang? Dalam hal-hal apakah Anda
telah diberkati karena Anda mengikuti nabi?
• Dalam A&P 21:9, Tuhan menjanjikan “berkat yang hebat” kepada mereka
yang bekerja dalam pelayanan-Nya. Dengan cara bagaimanakah Anda telah
diberkati sewaktu Anda melayani Tuhan? (Anda mungkin perlu menekankan
bahwa salah satu berkat dari melayani Tuhan adalah bahwa kesaksian kita
tentang perkataan para nabi menjadi diperkuat).
3. Tuhan mendorong anggota Gereja agar sering bertemu bersama untuk
mengambil sakramen.
• Jelaskan bahwa di pertemuan ketika Gereja diorganisasikan, para anggota
mengambil sakramen (History of the Church, 1:78). Mengapa menurut Anda
penting tata cara sakramen diadakan pada pertemuan pertama setelah Gereja
dipulihkan?
• Dalam A&P 20, Tuhan mewahyukan keterangan mengenai bagaimana
sakramen seharusnya dilaksanakan (ayat 75–79). Bacalah A&P 20:75 bersama
anggota kelas. Mengapa penting mengambil sakramen sesering mungkin?
• Mintalah seorang anggota kelas membaca doa sakramen (A&P 20:77, 79).
Janji-janji apakah yang kita buat ketika kita mengambil sakramen? (lihat juga
Lukas 22:19–20; 3 Nefi 18:7, 10–11). Anda mungkin perlu menekankan bahwa
kedua doa tersebut menekankan pentingnya mengingat Yesus. Apakah yang
dimaksud dengan selalu mengingat Dia? Dengan cara bagaimanakah
sakramen menolong kita mengingat Dia?
• Janji apakah yang dibuat dalam doa sakramen kepada mereka yang
mengambil sakramen dengan layak? (lihat A&P 20:77, 79). Jika dianggap
pantas, undanglah anggota kelas untuk menceritakan bagaimana
pengambilan sakramen telah memberkati kehidupan mereka.
• Dalam A&P 27, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk lebih lanjut kepada
Joseph Smith mengenai sakramen. Apakah yang sedang dilakukan Joseph
ketika dia menerima wahyu ini? (lihat judul pasal A&P 27). Apakah yang
dipelajari Joseph mengenai sakramen dalam wahyu ini? (lihat A&P 27:2).
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Bagaimanakah caranya agar kita dapat mengambil sakramen dengan
“pandangan yang hanya tertuju pada kemuliaan”[Kristus]?
4. Tuhan menjelaskan tentang tugas-tugas anggota Gereja.
• Bacalah A&P 20:68–69 bersama anggota kelas. Dalam ayat-ayat ini Tuhan
menjelaskan “tugas para anggota setelah mereka diterima melalui baptisan.”
Apakah yang diungkapkan dalam ayat 69 mengenai hal-hal yang Tuhan
harapkan dari kita sebagai anggota Gereja? Dengan cara bagaimanakah kita
dapat memperlihatkan rasa syukur kita atas keanggotaan kita dalam Gereja-Nya?
Kesimpulan

Tekankan bahwa pengorganisasian Gereja Yesus Kristus pada tahun 1830 adalah
salah satu mukjizat besar di zaman akhir. Meskipun pertemuan kecil di Fayette,
New York itu tidak diperhatikan oleh sebagian besar orang, peristiwa-peristiwa
pada hari itu telah mengubah dunia. Mintalah anggota kelas membayangkan
mengenai mukjizat pertumbuhan Gereja di seluruh dunia dari permulaan yang
sederhana itu. Anda mungkin perlu menceritakan pengalaman berikut:
Presiden Wilford Woodruff menceritakan mengenai sebuah pertemuan di mana
Nabi Joseph Smith menubuatkan tentang pertumbuhan Gereja. Pertemuan itu
diadakan di “sebuah rumah kecil, mungkin luasnya kira-kira 4,3 meter persegi.
Tetapi rumah itu menampung seluruh Imamat Gereja Yesus Kristus dari Orangorang Suci Zaman Akhir yang waktu itu berada di Kota Kirtland, dan yang telah
berkumpul bersama untuk berangkat ke kemah Sion.” Setelah beberapa pria
memberikan kesaksian mereka mengenai pekerjaan Gereja, Nabi mengatakan:
“Saudara-saudara saya telah dikuatkan dan diajar dalam kesaksian Anda malam
ini, tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda di hadapan Tuhan, bahwa Anda
tidak lebih tahu mengenai masa depan Gereja dan kerajaan daripada seorang
bayi di pangkuan ibunya. Anda tidak mengerti .... Yang Anda lihat hanya
sekelompok kecil Imamat di sini malam ini, tetapi Gereja akan mengisi Utara
dan Selatan Amerika—Gereja akan mengisi dunia” (dalam Conference Report,
April 1898, 57).
Sebagaimana digerakkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran-kebenaran
yang dibahas dalam pelajaran ini.

Gagasan Pengajaran
Tambahan
Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih gagasan-gagasan berikut sebagai
tambahan bagi rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Pertumbuhan Gereja
Alihkan perhatian anggota kelas pada foto rumah Peter Whitmer Sr. pada
halaman 59. Jelaskan bahwa rumah di dalam foto tersebut adalah replika
dari rumah tempat Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir
diorganisasikan secara resmi. Bandingkanlah Gereja pada masa awal dengan
pertumbuhan Gereja di seluruh dunia sekarang.
2. Hubungan kita dengan Allah
Mintalah anggota kelas membaca A&P 20:8–31 untuk mengenali kebenarankebenaran mengenai Allah dan hubungan-Nya dengan anak-anak-Nya di bumi.
Imbaulah anggota kelas untuk memikirkan bagaimana kehidupan mereka
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dapat berbeda seandainya mereka tidak mengetahui kebenaran-kebenaran ini.
Beberapa di antara kebenaran-kebenaran yang dapat Anda bahas dicantumkan
di bawah:
a. A&P 20:11. (Allah masih memberikan ilham kepada orang-orang dan
meminta mereka untuk melakukan pekerjaan-Nya).
b. A&P 20:12. (Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan untuk selamanya).
c. A&P 20:17. (Dia tak terbatas, kekal, dan tidak berubah).
d. A&P 20:17. (Dia menciptakan surga dan bumi dan segala hal di dalamnya).
e. A&P 20:18. (Kita diciptakan menurut rupa Allah).
f. A&P 20:21–25. (Allah memberikan Putra Tunggal-Nya untuk menebus
dosa-dosa kita).
g. A&P 20:29–31. (Jika kita percaya, bertobat, mengasihi dan melayani Allah, dan
bertahan sampai akhir, maka kita akan dibenarkan dan dikuduskan melalui
kasih karunia Yesus Kristus dan diselamatkan di dalam kerajaan Allah).
3. “Aku akan minum dari buah anggur bersamamu” (A&P 27:5)
• Baca A&P 27:5. Janji mengenai sakramen apakah yang dibuat Tuhan di
dalam ayat ini? (Dia akan mengambil bagian dalam sakramen bersama para
pengikut-Nya di bumi pada suatu hari kelak). Siapakah yang dikatakan Tuhan
akan berada bersama-Nya pada peristiwa ini? (lihat A&P 27:5–14. Tekankan
bahwa dalam ayat 14, Dia mengatakan bahwa “mereka sekalian yang oleh
Bapa telah diberikan kepada-Ku dari dunia” akan hadir).
4. Presentasi video “Pengorganisasian Gereja”
Jika Presentasi Video Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja (53912) tersedia,
pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Pengorganisasian Gereja,” segmen
video berdurasi delapan menit.
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“Inilah Suara-Ku kepada
Semua Orang”

Pelajaran

10

Tujuan

Untuk menolong anggota kelas mempelajari dan menerapkan di dalam
kehidupan mereka petunjuk-petunjuk yang diwahyukan Tuhan kepada
orang-orang lain di dalam tulisan suci.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa Ajaran dan Perjanjian 25 dan tulisan suci lain
dalam pelajaran ini.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Jika tersedia gambar Emma Smith, bersiaplah untuk menggunakannya dalam
pelajaran (62509; Perangkat Gambar Seni Injil 405).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, ceritakanlah pengalaman berikut atau gunakan kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran:
Penatua Jay E. Jensen dari Tujuh Puluh menguraikan saat ketika dia melayani
sebagai Presiden Misi dan berada dalam keadan frustrasi dan patah semangat
pada akhir sebuah konferensi distrik karena banyak masalah yang dihadapinya.
Sewaktu dia dalam perjalanan pulang, dia membalik-balik lembaran tulisan suci,
mencari penghiburan dan petunjuk, ketika dia berhenti di bagian ketiga Ajaran
dan Perjanjian. Dia mengatakan:
“Ketika saya membaca sebuah ayat, saya sering menyisipkan nama saya di
dalamnya. Saya melakukannya dengan ayat 5 dan menemukan bantuan yang
saya butuhkan untuk menyingkirkan perasaan muram saya: ‘Lihatlah, segala
hal ini telah dipercayakan kepadamu [ Jay Jensen]; tetapi betapa keras perintahperintah yang diberikan kepadamu itu; dan ingat juga janji-janji yang dibuat
kepadamu [ Jay Jensen]’ (A&P 3:5).
Kata ‘ingat juga janji-janji’ memberi saya kekuatan yang luar biasa .... Selama
empat hari itu pikiran saya tidak terpusat pada apa pun kecuali masalahmasalah saya. Saya tidak berhenti untuk memikirkan satu janji pun” (dalam
Conference Report, Oktober 1992, 112; atau Ensign, November 1992, 80).
Penatua Jensen kemudian menelaah di dalam pikirannya janji-janji yang
diberikan kepadanya dalam berkat bapa bangsanya, di dalam pemberkatan ketika
dia ditetapkan sebagai presiden misi, dan di dalam tulisan suci. Dengan berbuat
demikian, dia dapat menemukan kekuatan dan penghiburan yang dia butuhkan.
• Dengan cara bagaimanakah gagasan menaruh nama kita sendiri di dalam
tulisan suci dapat menolong kita sewaktu kita membaca tulisan suci?
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• Baca 1 Nefi 19:23 bersama anggota kelas. Apakah yang diajarkan Nefi
mengenai pentingnya menerapkan tulisan suci di dalam kehidupan
kita sendiri?
Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas cara kita dapat menerapkan nasihat
yang diberikan Tuhan kepada para Orang Suci di dalam Ajaran dan Perjanjian.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhankebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas
tulisan suci.
Tekankan bahwa banyak wahyu dalam Ajaran dan Perjanjian diberikan kepada
perorangan. Meskipun nasihat di dalam wahyu-wahyu tersebut khusus
ditujukan untuk orang-orang tersebut, dan meskipun para anggota Gereja ini
hidup bertahun-tahun yang lalu, banyak dari nasihat tersebut berlaku bagi kita
di zaman sekarang. Tuhan berulang kali mengatakan, “Apa yang Aku firmankan
kepada yang seorang, Aku firman kepada semuanya” (A&P 61:36; lihat juga A&P
25:16; 82:5; 93:49).
Bulan Juli 1830, Tuhan memberikan wahyu yang ditujukan kepada Emma
Smith, istri Nabi Joseph Smith (A&P 25). Perlihatkan gambar Emma Smith.
Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas mengenai tiga tema dari wahyu-wahyu
yang diberikan Tuhan kepada Emma.
1. Suami dan istri hendaknya saling mendukung dan menghibur satu
sama lain.
Wahyu Tuhan kepada Emma Smith meliputi nasihat mengenai tanggung
jawabnya terhadap suaminya. Jika Anda mengajar remaja, gunakan bahan
dalam bagian ini untuk membantu mereka memahami pentingnya
mendukung calon pasangan mereka kelak.
• Baca A&P 25:5 bersama anggota kelas. Apakah nasihat yang diberikan Tuhan
kepada Emma Smith dalam ayat ini? Dengan cara-cara bagaimanakah suami dan
istri dapat saling membantu pada saat-saat yang sullit? (Sementara anggota kelas
membahas pertanyaan ini, undanglah mereka untuk membagikan pengalamanpengalaman atau pengamatan pribadi terhadap pasangan-pasangan orang lain
yang telah saling menghibur dan mendukung satu sama lain).
Nabi Joseph Smith mengajarkan kepada para istri agar mereka hendaknya
memperlakukan suami mereka “dengan lembut dan kasih sayang. Ketika
seorang pria dibebani dengan masalah, ketika dia bingung karena perhatian
dan kesulitan, jika dia dapat menemukan senyuman, bukan pertengkaran
atau gerutu—jika dia dapat menemukan kelembutan, maka itu akan
menenangkan jiwa dan perasaannya” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], 228).
Nabi mengajarkan kepada para suami, “Adalah tugas suami untuk mengasihi,
menghargai, dan memberi nafkah kepada istrinya, dan bersatu bersamanya
dan tidak dengan wanita lain; dia harus menghormati istrinya seperti dirinya,
dan dia harus menghargai perasaan istrinya dengan lemah lembut” (Penatuas’
Journal, Agustus 1838, 61).
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• Bacalah A&P 25:14 bersama anggota kelas. Apakah nasihat yang diberikan
Tuhan kepada Emma Smith dalam ayat ini? Dengan cara bagaimanakah
pasangan memperlihatkan bahwa mereka saling menyukai satu sama lain?
Joseph dan Emma Smith saling mendukung satu sama lain selama bertahuntahun masa sulit yang mereka hadapi. Tahun 1842, ketika Joseph sedang dalam
persembunyian karena nyawanya terancam, Emma dapat mengunjunginya.
Joseph kemudian mengatakan mengenai kunjungan ini:
“Perasaan senang yang tak terucapkan dan sukacita menyelimuti dada saya,
ketika saya memegang tangan Emmaku yang tersayang pada malam itu—dia
adalah istriku, bahkan istri pada masa remaja saya, dan pilihan hatiku. Di dalam
benak saya terdapat banyak kenangan indah ketika saya teringat sejenak saatsaat yang kami lalui bersama, keletihan dan kerja keras, kesedihan dan
penderitaan, dan sukacita serta penghiburan, dari waktu ke waktu yang telah
kami jalani bersama .... Ah sungguh itu merupakan pikiran yang harmonis, yang
mengisi benak saya untuk sejenak, kini dia berada di sini, ... tak gentar, kuat,
dan teguh—tak berubah, Emma yang penuh kasih sayang!” (History of the
Church, 5:107).
Joseph dan Emma juga saling memberikan dukungan dan penghiburan
terhadap satu sama lain ketika mereka harus bertahan terhadap cobaan-cobaan
atas kematian banyak anak mereka. Dalam waktu empat tahun, empat anak
mereka meninggal. Dari sebelas anak (dua anak angkat), hanya tiga putra dan
satu putri yang hidup sampai menginjak dewasa.
Pada saat Nabi menanggung beban berat sehubungan dengan pertumbuhan
Gereja di Kirtland, Ohio, Emma melahirkan anak kembar, satu perempuan dan
satu laki-laki, yang keduanya meninggal setelah beberapa jam dilahirkan. Pada
waktu yang hampir bersamaan, di dekat Kota Orange, Ohio, anak kembar juga
dilahirkan dari keluarga John dan Julia Murdock, pasangan yang baru masuk
anggota Gereja. Dalam waktu enam jam setelah kelahiran anak kembar dari
keluarga Murdock tersebut, Sister Murdock meninggal. Ketika Emma dan Joseph
mengetahui mengenai hal ini, mereka menanyakan kepada Brother Murdock
apakah mereka boleh mengadopsi anak kembar tersebut. Tidak lama kemudian
kedua bayi tersebut, Joseph dan Julia Murdock dibawa ke rumah keluarga Smith.
Ibu Joseph Smith, Lucy Mack Smith, menguraikan beberapa sifat yang
memungkinkan Emma dapat mendukung Joseph melalui masa-masa sulit:
“Saya belum pernah melihat seorang wanita di dalam kehidupan saya, yang
mampu bertahan terhadap segala jenis keletihan dan kesulitan, bulan demi
bulan, dan tahun demi tahun, dengan keberanian yang pantang mundur,
semangat, dan ketabahan; karena saya tahu bahwa itulah yang harus dia
lakukan .... Dia bertahan terhadap masa-masa sulit penganiayaan, dan bertahan
terhadap kemarahan orang-orang dan para penjahat, yang juga harus diatasi
oleh hampir setiap wanita lainnya” (History of Joseph Smith, diedit oleh Preston
Nibley [1958], 190–91).
• Apakah yang dapat dipelajari oleh suami dan istri dari teladan Joseph dan
Emma Smith untuk membantu mereka menjadi lebih saling mengasihi dan
mendukung?
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2. Kita hendaknya lemah lembut dan menghindari kesombongan.
Tuhan memerintahkan kepada Emma Smith: “teruskan dengan semangat
kelemahlembutan dan hati-hatilah dengan kesombongan” (A&P 25:14). Dia
memberikan perintah serupa kepada para anggota Gereja lainnya. Bacalah
ayat-ayat berikut bersama anggota kelas:
a. A&P 23:1 (kepada Oliver Cowdery): “Tetapi hati-hatilah dengan
kesombongan, jangan sampai engkau terjatuh ke dalam pencobaan.”
b. A&P 38:39 (kepada para Orang Suci di sebuah konferensi Gereja): “Berhatihatilah terhadap kesombongan, jangan sampai engkau menjadi seperti
orang-orang Nefi pada zaman dahulu.”
c. A&P 90:17 (kepada Presidensi Utama Gereja): “Hendaknya cukup diperingatkan
untuk segala keangkuhan dan kesombonganmu, sebab hal ini mendatangkan
jerat bagi jiwamu.”
d. A&P 98:19–20 (kepada para Orang Suci di Kirtland): “Aku, Tuhan, tidak begitu
puas terhadap banyak orang yang ada pada gereja di Kirtland. Sebab mereka
tidak meninggalkan dosa-dosa mereka, serta cara-cara mereka yang jahat,
kesombongan hati mereka, dan hasrat mereka dan segala hal mereka yang
menjijikkan.”
• Apakah kesombongan itu? Mengapa menurut Anda peringatan Tuhan
mengenai kesombongan demikian keras dan sering?
Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan:
“Kebanyakan dari kita menganggap kesombongan sebagai sesuatu yang egois,
congkak, pongah, tinggi hati, atau angkuh. Semua ini adalah unsur dari dosa,
tetapi hati, atau intinya masih hilang.
“Ciri khas utama dari kesombongan adalah rasa permusuhan—bermusuhan
terhadap Allah dan bermusuhan terhadap sesama manusia. Permusuhan
berarti ‘benci, bermusuhan, atau melawan’” (dalam Conference Report,
April 1989, 3; atau Ensign, Mei 1989, 4).
• Dengan cara bagaimanakah kesombongan memengaruhi hubungan kita
dengan Allah?
Presiden Benson menjelaskan:
“Kesombongan pada dasarnya memiliki sifat persaingan. Kita menempatkan
kehendak kita bertentangan dengan kehendak Allah ... dalam roh
‘kehendakku dan bukan kehendak-Mu’ ...
Kehendak kita bersaing dengan kehendak Allah sehingga menyebabkan
keinginan, selera, dan nafsu menjadi tak terkendali (lihat Alma 38:12;
3 Nefi 12:30) ....
Sikap permusuhan kita terhadap Allah memiliki banyak sebutan, misalnya
pemberontakan, tidak peka, keras kepala, tidak mau bertobat, kebanggaan hati,
mudah tersinggung, dan pencari tanda. Orang yang sombong menginginkan
agar Allah setuju dengan mereka. Mereka tidak tertarik untuk mengubah
pendapat mereka agar sesuai dengan pendapat Allah” (dalam Conference Report,
April 1989, 4; atau Ensign, Mei 1989, 4).
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• Dengan cara bagaimanakah kesombongan memengaruhi hubungan kita
dengan orang lain?
Presiden Benson mengamati:
“Bagian penting lainnya dari dosa kesombongan yang sangat lazim ini adalah
sikap permusuhan terhadap sesama manusia. Kita setiap hari tergoda untuk
meningkatkan diri kita melebihi orang lain tetapi justru menguranginya (lihat
Helaman 6:17; A&P 58:41) ....
Kesombongan ... diwujudkan dalam banyak cara, misalnya mencari-cari
kesalahan, menggosip, memfitnah, menggerutu, hidup melampaui
kemampuan, dengki, iri hati, tidak mau bersyukur dan memberikan
pujian yang mungkin dapat membuat orang lain senang, dan tidak mau
memaafkan serta cemburu ....
Mementingkan diri adalah salah satu bentuk kesombongan yang lebih lazim.
‘Bagaimana segala sesuau memengaruhi saya’ adalah pusat dari semua
persoalan—menyombongkan diri, iba diri, pemuasan diri secara duniawi,
memuji diri, dan mencari diri ....
Bentuk lain dari kesombongan adalah perselisihan. Percekcokan,
pertengkaran, menjalankan kekuasaan dengan tidak benar, perbedaan
generasi, perceraian, perundungan pasangan, kerusuhan, dan gangguan,
semuanya termasuk dalam kategori kesombongan ini” (dalam Conference
Report, April 1989, 4–5; atau Ensign, Mei 1989, 4–6).
• Bagaimanakah caranya agar kita dapat mengatasi kesombongan dan
memupuk roh kelemahlembutan?
Presiden Benson menasihati, “Penangkal terhadap kesombongan adalah
kerendahan hati—kelemahlembutan, penyerahan diri (lihat Alma 7:23).
Penangkal itu adalah hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal .... Kita dapat
memilih untuk merendahkan hati kita dengan mengasihi Allah, menyerahkan
kehendak kita pada kehendak-Nya, dan mengutamakan Dia di dalam kehidupan
kita” (dalam Conference Report, April 1989, 6; atau Ensign, Mei 1989, 6–7).
• Bacalah bagian tulisan suci berikut bersama anggota kelas: A&P 1:28, 19:23,
112:10, dan 124:97. Menurut bagian tulisan suci ini, berkat-berkat apakah yang
datang kepada kita jika kita memilih untuk lemah lembut dan rendah hati?
• Berkat-berkat apakah yang telah datang ke dalam kehidupan Anda ketika
Anda memilih untuk menjadi rendah hati daripada kesombongan?
3. Kita hendaknya bersukacita dan bersenang hati.
Tuhan menasihati Emma Smith, “Angkatlah hatimu dan bersukacitalah”
(A&P 25:13). Bahkan ketika para Orang Suci di tahun-tahun awal zaman ini
menghadapi pencobaan yang sangat berat, Tuhan berulang kali memberikan
nasihat yang sama kepada mereka. Baca ayat-ayat suci berikut bersama
anggota kelas:
a. A&P 29:5 (kepada Nabi Joseph Smith dan orang lain): “Angkatlah hatimu
dan bergembiralah, karena Aku ada di tengah-tengahmu dan merupakan
Pengantaramu dengan Bapa.”
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b. A&P 61:36 (kepada Nabi Joseph Smith dan orang lain): “Bersenanghatilah,
anak-anak kecil; sebab Aku ada ditengah-tengahmu, dan Aku tidak
meninggalkan kamu.”
c. A&P 68:6 (kepada Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, dan
William E. McLellin): “Bersenanghatilah dan jangan takut, karena Aku,
Tuhan, bersamamu, dan akan berdiri di dekatmu.”
d. A&P 78:18 (kepada Nabi Joseph Smith dan orang lain): “Kamu tidak dapat
menanggung segala hal; walaupun demikian, bersenanghatilah, karena Aku
akan membimbing kamu.”
e. A&P 136:29 (ke Kemah Israel di Winter Quarters): “Jika kamu sedih,
berserulah kepada Tuhan Allahmu dengan permohonan agar jiwamu
dapat bersukaria.”
• Dalam bagian-bagian tulisan suci ini, alasan-alasan apakah yang diberikan
Tuhan agar bersenang hati? Apakah yang dapat kita lakukan untuk
mengembangkan dan mempertahankan keadaan senang hati? Bagaimanakah
caranya agar kita dapat menolong orang lain bersenang hati?
• Apakah beberapa konsekuensi dari terlalu memikirkan aspek-aspek negatif
kehidupan, meskipun aspek tersebut serius dan umum?
Penatua Marvin J. Ashton dari Kuorum Dua Belas Rasul menasihati:
“Tidak seorang pun dari kita akan terluput dari tragedi dan penderitaan. Setiap
dari kita mungkin akan bereaksi secara berbeda. Akan tetapi, jika kita dapat
mengingat janji Tuhan, ‘Aku, Tuhan, bersamamu,’ maka kita akan dapat
menghadapi masalah-masalah kita dengan penuh martabat dan keberanian. Kita
akan menemukan kekuatan untuk bersenang hati bukan menjadi benci, kritis,
atau kalah. Kita akan dapat menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan yang
tidak menyenangkan dengan pandangan yang jernih, kekuatan, dan kuasa ....
Alangkah senangnya melihat seseorang bersenang hati, yang, pada saat orang
lain karena peristiwa atau perkembangan yang tidak menyenangkan hidup
dalam kemarahan yang terpendam atau kebencian yang mendalam,
menghadapi situasi dengan penuh ketabahan dan semangat yang baik”
(dalam Conference Report, April 1986, 84–85; atau Ensign, Mei1986, 66).
Tekankan bahwa nasihat Juruselamat yang banyak agar bersenang hati
mengingatkan kita agar kita dapat menemukan kedamaian dan sukacita
tanpa memandang keadaan apa pun.
Kesimpulan
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Tegaskan kembali bahwa nasihat Tuhan kepada para Orang Suci secara
perorangan ratusan tahun yang lalu dapat memberikan berkat yang sangat besar
terhadap kehidupan kita di zaman sekarang. Imbaulah anggota kelas untuk
membaca tulisan suci dengan tujuan untuk menerapkan pesan-pesannya di
dalam kehidupan mereka sesuai dengan keadaan mereka masing-masing.
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Gagasan Pengajaran
Tambahan
Menerapkan tulisan suci di dalam kehidupan kita
Jauh hari sebelumnya, dapatkan foto beberapa anggota kelas. Juga bersiaplah
untuk memperlihatkan gambar Emma Smith (62509; Perangkat Gambar Seni
Injil 405).
Perlihatkan gambar Emma Smith dan jelaskan bahwa A&P 25 berisikan petunjukpetunjuk Tuhan untuknya. Letakkan foto-foto anggota kelas di sebelah gambar
Emma. Mintalah anggota kelas membaca A&P 25:16. Jelaskan bahwa nasihat di
dalam wahyu ini dapat juga berlaku bagi kita. Mintalah anggota kelas membaca
A&P 61:36, 82:5, dan 93:49. Bantulah mereka melihat bahwa kita dapat
“mempersamakan segala tulisan suci dengan keadaan [kita]” (1 Nefi 19:23).
• Dengan cara bagaimanakah nasihat tulisan suci kepada seseorang tertentu
telah memberikan manfaat di dalam kehidupan Anda? Bagaimanakah Anda
menerapkan nasihat tersebut di dalam kehidupan Anda?
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“Ladang Telah Memutih,
Siap untuk Dituai”

Tujuan

Untuk menolong anggota kelas berketetapan hati memperkuat kerajaan Allah
melalui pelayanan yang tekun, khususnya dengan membagikan Injil melalui
pekerjaan misionaris.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 31, 33, 75, dan tulisan suci
lain dalam pelajaran ini.
b. Pusaka Kita, halaman 7, 12-13.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran.
Tulislah di papan tulis Samuel Smith —> Phinehas Young dan John P. Greene —>
___________ . Jelaskan bahwa segera setelah Injil dipulihkan, Gereja mulai
melakukan usaha misionari yang gencar untuk menyebarkan kabar baik ini ke
seluruh dunia. Banyak anggota baru menanggapi panggilan misionari dengan
penuh semangat. Salah seorang dari anggota baru ini adalah kakak laki-laki
Joseph Smith, Samuel.
Bulan April 1830, Samuel Smith mulai mengadakan perjalanan ke kota-kota
kecil di sekitar New York untuk mengkhotbahkan Injil dan memperkenalkan
Kitab Mormon. Dia tidak terlalu berhasil, meskipun dia dapat menjual satu
Kitab Mormon kepada seorang pria bernama Phinehas Young. Bulan Juni 1830,
Samuel ditetapkan oleh Nabi Joseph untuk mengadakan perjalanan misionari ke
daerah timur. Dia berjalan kira-kira 40 kilometer pada hari pertama dan berhenti
di banyak rumah, tetapi orang-orang memperlakukan dia dengan tidak baik dan
tidak mau mendengarkan. Keesokan harinya dia meninggalkan satu Kitab
Mormon di rumah John P. Greene, seorang pendeta gereja Metodis. Istri John
Green, Rhoda, adalah saudara perempuan Phinehas Young.
Menghadapi penolakan oleh hampir setiap orang yang dia jumpai, Samuel
merasa bahwa misinya tidak begitu berhasil. Meskipun demikian, kitab-kitab
yang dia tinggalkan kepada Phinehas Young dan John P. Greene menuntun pada
pertobatan mereka dan pertobatan banyak orang lainnya. Misalnya, Phinehas
Young dan Rhoda Greene memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama
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Brigham, yang dipertobatkan dan kemudian menjadi Presiden Gereja yang
kedua. Teman Brigham Young, Heber C. Kimball juga masuk menjadi anggota
Gereja. Dia kemudian melayani dalam Presidensi Utama. Baik Brigham Young
maupun Heber C. Kimball keduanya adalah alat di dalam pertobatan ribuan
orang di Amerikat Serikat dan Inggris.
Tekankan bahwa jika Anda diminta mengisi bagian yang kosong di papan tulis
dengan nama semua orang yang telah dipengaruhi oleh pekerjaan misionaris
Samuel Smith, maka Anda akan menulis jutaan nama. Mereka yang dipengaruhi
langsung termasuk beberapa pemimpin besar Gereja. Banyak dari mereka yang
Anda ajar, kalaupun bukan semuanya, dalam tingkat tertentu telah dipengaruhi
oleh pelayanan ini. Anda dapat menulis nama Anda dan nama beberapa
anggota kelas di papan tulis.
Pelajaran ini membahas beberapa wahyu utama yang diberikan Tuhan
mengenai pelayanan di dalam kerajaan-Nya, khususnya di dalam membagikan
Injil. Tekankan bahwa sebagaimana upaya misionaris Samuel Smith telah
memberkati banyak generasi anggota Gereja, sewaktu kita membagikan Injil ada
kemungkinan kita dapat memberkati banyak orang sekarang dan ratusan atau
bahkan ribuan orang di masa yang akan datang.
Pembahasan dan
Penerapan

Pelajaran ini berisikan lebih banyak bahan daripada yang mungkin dapat
diajarkan dalam satu periode kelas. Pilihlah dengan penuh doa bahan yang
akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota kelas dengan paling baik.
Bulan Februari 1829, orang tua Joseph Smith datang mengunjungi Joseph dan
Emma di Harmony, Pennsylvania. Pada waktu ini, Nabi menanyakan kepada
Tuhan dan menerima wahyu yang dicatat dalam A&P 4 untuk ayahnya, Joseph
Smith Sr.
Selain wahyu untuk ayahnya ini, Nabi menerima wahyu-wahyu untuk banyak
orang lainnya yang meminta dia menanyakan kepada Tuhan dan ingin
mengetahui kehendak-Nya bagi mereka. Beberapa dari wahyu-wahyu ini dicatat
dalam A&P 11, 12, 14, 15, dan 16. Meskipun wahyu-wahyu ini diberikan kepada
perorangan, asas-asasnya berhubungan dengan semua orang yang melayani
di dalam kerajaan Tuhan (A&P 11:27).
1. “Melayani Dia dengan sepenuh hati, daya, akal budi dan kekuatanmu.”
• Bacalah A&P 4:1–2 bersama anggota kelas. Menurut ayat 2, apakah yang
disyaratkan Tuhan kepada mereka yang melayani di dalam kerajaan-Nya?
Apakah yang dimaksud dengan melayani sepenuh hati, daya, akal budi dan
kekuatan kita? (Ini berarti pengabdian menyeluruh dalam pelayanan Tuhan).
• Mengapa penting bagi kita untuk mengabdikan seluruh jiwa kita dalam
pelayanan Tuhan? Mengapa kita kadang-kadang kurang memiliki tekad
penuh terhadap pelayanan Tuhan? Bagaimanakah caranya agar kita dapat
meningkatkan tekad kita untuk melayani Tuhan dengan pengabdian
sepenuhnya?
Jelaskan bahwa ayah Joseph Smith mengabdikan kehidupannya untuk melayani
Tuhan, sebagaimana dia diperintahkan dalam A&P 4. Bagikanlah laporan
berikut, yang memperlihatkan tingkat tekadnya untuk membagikan Injil:
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“Joseph Smith, Sr., dipenuhi dengan kesaksian akan kebenaran, dan selalu
bersemangat untuk membagikannya kepada orang lain. Dia hampir berusia
enam puluh tahun ketika dia melakukan perjalanan yang melelahkan ... untuk
membawa Injil kepada ayah dan ibunya, saudara-saudara perempuan dan
lelakinya. Segera setelah dia kembali [pulang,] dia dipenjara karena berutang
sebanyak empat belas dolar, daripada menyangkal keilahian Kitab Mormon dan
utangnya dimaafkan! Dia dimasukkan ke dalam sel penjara bersama seorang
pembunuh terpidana dan dibiarkan di sana selama empat hari tanpa makanan.
Kemudian dia dipindahkan ke halaman tempat bekerja di penjara di mana dia
mengkhotbahkan Injil dan mempertobatkan dua orang yang kemudian dibaptis.
Dia dipenjara selama sebulan penuh sebelum keluarganya dapat mengusahakan
pembebasannya” (E. Cecil McGavin, The Family of Joseph Smith [1963], 68).
• Dengan cara bagaimanakah kita dapat memperlihatkan tekad yang sama untuk
membagikan Injil seperti yang diperlihatkan Joseph Smith Sr.? Pengalamanpengalaman apakah yang pernah Anda miliki ketika membagikan Injil kepada
keluarga atau tetangga Anda? Kepada orang-orang di sekolah atau di tempat
pekerjaan? Kepada orang yang Anda jumpai di dalam perjalanan? Dalam
situasi-situasi lainnya?
2. Mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan.
Di seluruh Ajaran dan Perjanjian, Tuhan menasihati kita mengenai bagaimana
mempersiapkan diri kita untuk melayani Dia. Jelaskan bahwa persiapan ini
hendaknya merupakan usaha yang terus-menerus di sepanjang kehidupan Anda.
• Sifat-sifat bagaimanakah yang diinginkan Tuhan agar dimiliki orang yang
melayani Dia? (Lihat tulisan suci berikut. Buatlah daftar sifat-sifat di papan
tulis dan gunakan pertanyaan-pertanyaannya untuk mendorong
pembahasan).
a. A&P 4:3; 11:8. Mengapa hasrat adalah sifat penting di dalam melayani
Tuhan? Bagaimanakah caranya agar kita dapat meningkatkan keinginan
kita untuk melayani-Nya?
b. A&P 4:5–6; 12:8; 18:19. Sifat-sifat manakah yang paling sering diulang
di dalam ayat-ayat ini? Undanglah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman-pengalaman yang menunjukkan pentingnya sifat-sifat ini
di dalam melayani Tuhan.
c. A&P 11:6, 20. Mengapa kepatuhan penting di dalam melayani Tuhan?
d. A&P 4:7; 31:12. Dengan cara bagaimanakah doa telah menolong Anda
di dalam melayani Tuhan?
Imbaulah anggota kelas untuk memilih salah satu dari sifat-sifat ini dan
berusaha dengan penuh doa untuk memperbaikinya.
• Bacalah A&P 11:21 bersama anggota kelas. Apakah yang dapat kita pelajari
dari ayat ini mengenai mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan? Dengan
cara bagaimanakah pengalaman-pengalaman Anda telah memperlihatkan
kehikmatan dari nasihat ini?
3. “Ladang telah memutih.”
Di seluruh Ajaran dan Perjanjian, Tuhan menyampaikan pesan mengenai
mendesaknya melakukan penyebaran Injil. Ini disebabkan tujuan pekerjaan
misionaris adalah “demi keselamatan jiwa-jiwa” (A&P 100:4).
72

Pelajaran 11

• Bacalah A&P 4:4, 11:3, dan 33:3 bersama anggota kelas. Apakah yang
dimaksud Tuhan dengan membandingkan pekerjaan misionaris dengan
ladang sudah memutih siap untuk dituai? (Jawaban dapat mencakup: bahwa
banyak orang sudah siap menerima Injil).
• Tuhan memperingatkan para penatua agar jangan bermalas-malasan dan
mengatakan bahwa mereka hendaknya “pergi” tidak “tinggal” (A&P 60:13;
75:3). Dengan cara bagaimanakah peringatan ini dapat berlaku bagi kita?
Mengapa beberapa di antara kita menunda-nunda membagikan Injil?
Penatua Henry B. Eyring dari Kuorum Dua Belas Rasul menceritakan
pengalaman berikut:
“Adalah mudah untuk mengatakan, ‘Waktunya tidaklah tepat.’ Tetapi ada
bahaya dalam penundaan. Bertahun-tahun lalu saya bekerja bagi seseorang di
Kalifornia. Dia menggaji saya, dia baik kepada saya, dia tampaknya amat
menghormati saya. Saya mungkin adalah satu-satunya Orang Suci Zaman Akhir
yang dikenalnya dengan baik. Saya tidak tahu semua alasan yang saya temukan
untuk menunggu waktu yang lebih tepat untuk berbicara dengannya mengenai
Injil. Saya hanya ingat perasaan duka saya ketika saya tahu, setelah dia pensiun
dan saya hidup jauh darinya, bahwa dia dan istrinya telah meninggal karena
kecelakaan mobil dalam perjalanan larut malam pulang ke rumah mereka di
Carmel, Kalifornia. Dia mengasihi istrinya. Dia mengasihi anak-anaknya. Dia
telah mengasihi orang tuanya. Dia mengasihi cucu-cucunya, dan dia akan
mengasihi anak-anak mereka serta akan berkeinginan untuk berada besama
mereka selamanya.
Saya tidak tahu bagaimana orang-orang akan diatur di dunia yang akan datang.
Tetapi saya kira bahwa saya akan bertemu dengannya, bahwa dia akan menatap
ke dalam mata saya, bahwa saya akan melihat di dalamnya pertanyaan ini, ‘Hal,
Anda tahu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? ’ ” (dalam Conference
Report, Oktober 1998, 42; atau Liahona, Januari 1999, 38).
4. “Bukalah mulutmu dan mulut itu akan dipenuhi.”
Dalam Ajaran dan Perjanjian, Tuhan memberikan petunjuk mengenai apa yang
seharusnya kita ajarkan dan bagaimana kita seharusnya mengajar sewaktu kita
membagikan Injil. Dia juga mendorong kita untuk membagikan Injil tanpa
takut, berjanji untuk menolong jika kita merasa tidak mampu.
• Bacalah beberapa ayat berikut bersama anggota kelas: A&P 11:9, 15:6, 18:6,
31:3–4, 33:10–11, 42:12, dan 52:8–9. Apakah yang diungkapkan ayat-ayat ini
mengenai apa yang seharusnya diajarkan oleh para hamba Tuhan? Mengapa
pesan pertobatan sedemikian penting? (lihat A&P 18:10–14).
• Bacalah beberapa ayat berikut bersama anggota kelas: A&P 18:20–21, 38:41,
42:6, 42:14, 75:4, dan 100:7–8. Apakah yang diungkapkan ayat-ayat ini
mengenai bagaimana seharusnya para hamba Tuhan mengajar? Mengapa
penting menghindari pertengkaran di dalam mengajarkan Injil? Apakah yang
dimaksud dengan”[mengangkat] suaramu bagaikan dengan suara sangkakala”?
(A&P 42:6; 75:4). Bagaimanakah caranya agar kita dapat menjadi berani dan
lemah lembut sewaktu kita mengajarkan Injil? (lihat Alma 38:10–12).
• Tuhan berulang kali mendesak para penatua agar membuka mulut mereka
untuk memaklumkan Injil-Nya, “dengan tidak takut akan apa yang dilakukan
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orang” (A&P 30:11; lihat juga A&P 30:5; 33:8–11). Tuhan juga mengatakan
bahwa Dia tidak berkenan dengan mereka yang “tidak mau membuka mulut
mereka ... karena takut kepada orang-orang” (A&P 60:2). Dengan cara
bagaimanakah hal ini dapat berlaku kepada kita? Bagaimanakah caranya agar
kita dapat mengatasi perasaan takut dalam membagikan Injil? (lihat A&P
19:38; 33:12–14; 75:9–13).
• Jelaskan bahwa beberapa di antara kita enggan membagikan Injil karena kurang
percaya diri dalam kemampuan berbicara atau mengajar. Bagaimanakah caranya
agar kita dapat mengatasi kecemasan seperti itu? (lihat A&P 11:21; 14:8; 31:3).
Undanglah anggota kelas untuk menceritakan pengalaman-pengalaman saat
Roh membisikkan kata-kata sewaktu mereka membagikan Injil.
• Merujuklah pada laporan misi pertama Samuel Smith, rangkumlah di dalam
kegiatan penarik perhatian. Mengapa Samuel Smith merasa bahwa dia telah
gagal setelah misi pertamanya? Dalam hal-hal apakah dia telah berhasil?
Apakah yang dapat kita pelajari dari pengalamannya untuk membantu
kita di dalam usaha-usaha misionari kita?
5. Tuhan menjanjikan berkat-berkat besar kepada mereka yang bekerja di
dalam pelayanan-Nya.
• Apakah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang bekerja dengan tekun
dalam pelayanan-Nya? (Pilihlah beberapa di antara bagian tulisan suci berikut
untuk dibaca bersama anggota kelas. Bahaslah janji-janji dalam setiap bagian
tulisan suci. Rangkumlah keterangan di papan tulis dan gunakan saran-saran
pembahasan untuk mendorong penerapan).
a. A&P 4:4; 11:3; 75:5.
b. A&P 18:15–16. Undanglah anggota kels untuk mengungkapkan perasaan
mereka bagi anggota Gereja yang membagikan Injil kepada mereka atau
menguraikan perasaan mereka sewaktu mereka membagikan Injil.
c. A&P 31:5; 84:60–61.
d. A&P 31:7; 109:55–57. Undanglah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman-pengalaman saat Tuhan membuka hati mereka atau hati
orang-orang pada Injil.
e. A&P 31:11; 84:85; 100:5–6. Undanglah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman-pengalaman ketika Roh membimbing usaha-usaha mereka
atau mengilhami mereka sewaktu mereka membagikan Injil.
f. A&P 31:13; 75:9–13; 84:88. Undanglah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman-pengalaman ketika mereka merasa Tuhan mendukung mereka
dan memperkuat mereka sewaktu mereka membagikan Injil.
g. A&P 71:9–10. Tekankan bahwa Tuhan memberikan janji ini ketika Gereja
diserang oleh seorang anggota Gereja murtad yang marah. Dengan cara
bagaimanakah janji dapat menolong kita di zaman sekarang?
h. A&P 84:80. Undanglah anggota kelas untuk menceritakan bagaimana
Tuhan telah mendukung mereka secara mental, fisik, dan rohani sewaktu
mereka mengabarkan Injil.
i. A&P 100:7–8. Undanglah anggota kelas untuk membagikan pengalamanpengalaman ketika mereka merasakan Roh Kudus memberikan kesaksian
sewaktu mereka membagikan Injil.
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Kesimpulan

Imbaulah anggota kelas untuk memberikan pengabdian sepenuhnya dalam
melayani Tuhan. Tekankan bahwa Tuhan akan memberkati mereka sewaktu
mereka membagikan Injil kepada orang lain. Sebagaimana diarahkan oleh Roh,
bersaksilah mengenai kebenaran-kebenaran yang telah dibahas dalam pelajaran.

Gagasan Pengajaran
Tambahan
Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan bagi rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Pengulangan ajaran-ajaran
Mintalah anggota kelas masing-masing membuka empat bagian Ajaran dan
Perjanjian: A&P 6, 11, 12, dan 14. Mintalah satu orang membaca enam ayat
pertama dari bagian-bagian ini, dan mintalah yang lainnya mengikuti di bagianbagian lainnya. Jelaskan bahwa di dalam tulisan suci Tuhan mengulang banyak
perintah, sering kali kata per kata.
• Apakah yang dapat kita pelajari dari pengulangan Tuhan terhadap perintahperintah ini? Mengapa memahami perintah-perintah ini penting bagi kita di
zaman sekarang?
2. “Usahakan untuk menjadikan dan menegakkan urusan Sion” (A&P 6:6)
• Tuhan beberapa kali menasihati para hamba-Nya: “usahakan untuk
menjadikan dan menegakkan urusan Sion” (A&P 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).
Bagaimanakah caranya agar kita dapat menegakkan urusan Sion? (Jawaban
dapat mencakup: dengan hidup saleh dan membangun kerajaan Allah di
dalam keluarga, wilayah dan lingkungan-lingkungan kita melalui pekerjaan
misionaris, dan melalui pekerjaan bait suci). Urusan-urusan apakah yang
mungkin dapat menganggu kita menegakkan Sion?
3. Presentasi video Dipanggil untuk Melayani
Jika Inspiration Video # 1 tersedia (5X670), pertimbangkanlah untuk menayangkan
bagian dari “Dipanggil untuk Melayani” dalam kelas (21 menit).
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“Pengumpulan Umat-Ku”

Tujuan

Untuk menolong anggota kelas memahami bagaimana Israel zaman akhir
dikumpulkan pada masa awal Gereja, bagaimana Israel zaman akhir sedang
dikumpulkan sekarang, dan bagaimana mereka dapat berperan serta dalam
pengumpulan ini.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 29:1–8; 33:3–7; 37; 38:24–41; 52:2–5, 42–43; 57:1–3;
110:11; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-10; dan tulisan suci lainnya dalam
pelajaran ini.
b. Pusaka Kita, halaman 18–26, 41–44.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Mintalah anggota kelas untuk bersiap merangkum laporan-laporan berikut
dari Pusaka Kita:
a. Pengurbanan Newel Knight dan Joseph Knight Sr. dalam pengumpulan ke
Kirtland (halaman 20–21).
b. Perjalanan besar-besaran para Orang Suci dari Fayette, dipimpin oleh Lucy
Mack Smith (hlm. 21).
c. Pengurbanan Brigham Young dalam pengumpulan ke Kirtland (hlm. 25–26).
d. Perjalanan para Orang Suci Colesville ke Missouri dan permukiman mereka
di sana (hlm. 41–44).
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah beberapa
ranting kecil ke dalam kelas.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran.
Sebarkan beberapa ranting kecil di sekeliling ruangan. Perlihatkanlah betapa
mudah satu batang ranting kecil dapat dipatahkan. Kemudian undanglah
anggota kelas untuk mengumpulkan semua ranting tesebut, dan membiarkan
seseorang untuk berusaha mematahkan semuanya pada waktu yang bersamaan.
• Apakah yang dapat diajarkan kegiatan ini kepada kita mengenai tujuantujuan Tuhan dalam mengumpulkan umat-Nya?
Jelaskan bahwa pelajaran ini memusatkan perhatian pada pengumpulan Israel
dan peran serta kita di dalamnya.
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Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhankebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Bahaslah bagaimana tulisan suci
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Imbaulah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas
tulisan suci.
1. Tuhan sedang mengumpulkan umat-Nya.
Jelaskan bahwa pengumpulan Israel adalah tema yang menonjol dalam Ajaran
dan Perjanjian. Pada zaman dahulu ketika dua belas suku Israel jatuh ke dalam
kemurtadan, mereka dibawa ke dalam penawanan oleh musuh-musuh mereka
dan diserakkan di antara bangsa-bangsa di bumi, sebagaimana hal ini telah
diperingatkan Tuhan. Meskipun para nabi berduka cita atas kejahatan orangorang, mereka bersukacita karena melihat bahwa di zaman akhir Israel akan
dikumpulkan kembali. Proses besar ini dimulai dengan pemulihan Injil dan
pemanggilan para misionaris untuk “memaklumkan kabar gembira tentang
kesukaan yang besar pada angkatan ini” (A&P 31:3).
Nabi Joseph Smith mengatakan, “Semua yang telah ditulis para nabi, sejak
masa Abel yang saleh, sampai kepada orang terakhir yang telah meninggalkan
kesaksian dalam catatan untuk pertimbangan kita, dalam membicarakan
tentang keselamatan Israel di zaman akhir, semuanya langsung memperlihatkan
bahwa tulisan itu mencakup pekerjaan pengumpulan” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, dipilih oleh Joseph Fielding Smith [1976], 83).
• Baca Pasal-Pasal Kepercayaan ke-10 dan A&P 45:71 bersama anggota kelas.
Apakah pengumpulan Israel itu? (Jelaskan bahwa pengumpulan Israel
memiliki makna rohani dan jasmani, sebagaimana digariskan berikut ini).
a. Pengumpulan rohani. Pengumpulan rohani Israel terjadi sewaktu orangorang mempelajari Injil, datang kepada Kristus, dibaptiskan ke dalam
Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, dan mematuhi
perjanjian-perjanjian. Dengan cara ini mereka dikumpulkan dari dunia
ke dalam Gereja, atau kerajaan Allah di bumi.
b. Pengumpulan jasmani. Pengumpulan jasmani Israel terjadi sewaktu anggota
Gereja datang bersama dalam sebuah lokasi tertentu atau di wilayahwilayah Sion di seluruh dunia.
• Bacalah A&P 29:1–2, 7–8 bersama anggota kelas. Apakah yang dapat kita
pelajari dari ayat-ayat ini mengenai tujuan pengumpulan? Dengan cara
bagaimanakah dikumpulkan ke dalam Gereja Tuhan merupakan berkat di
dalam kehidupan Anda?
• Jelaskan bahwa wewenang untuk memimpin pengumpulan Israel diberikan
melalui kunci-kunci imamat khusus. Kapankah kunci-kunci pengumpulan
Israel dipulihkan ke bumi? (lihat A&P 110:11 dan pengantar bagian).
• Jelaskan bahwa di zaman kini, pengumpulan dimulai dengan beberapa orang
di New York. Pengumpulan ini sekarang tersebar di seluruh bumi, membawa
ratusan ribu orang setiap tahun ke dalam Gereja Tuhan. Tanggung jawabtanggung jawab apakah yang kita miliki untuk menolong mengumpulkan
orang-orang ke dalam Gereja Tuhan? (lihat A&P 33:7; 38:40; 39:11; 88:81).
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2. Para Orang Suci dikumpulkan di Ohio.
Bulan Desember 1830, tepat delapan bulan setelah Gereja diorganisasikan,
Tuhan memberikan panggilan pertama di zaman ini bagi Orang Suci untuk
berkumpul secara jasmani. Dia mewahyukan kepada Joseph Smith agar para
Orang Suci meninggalkan New York dan berkumpul di Ohio (A&P 37:3). Anda
dapat merujuk pada peta 1 dan 3 pada halaman 331 dan 333 dalam buku
pedoman ini dan halaman 34 dan 36 dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas.
• Tujuan-tujuan apakah yang diberikan Tuhan dalam memerintahkan umatNya untuk pergi ke Ohio? (lihat A&P 38:31–32; 39:15). Dalam hal apakah para
Orang Suci “dianugerahi dengan kuasa dari atas” setelah mereka berkumpul
di Ohio? (lihat A&P 95:8; 105:33; 110:9. Sebagian, para Orang Suci menerima
penganugerahan kuasa ini melalui penampakan diri Juruselamat dan
pemulihan kunci-kunci imamat setelah Bait Suci Kirtland selesai dibangun).
• Bacalah A&P 38:24–27 bersama anggota kelas. Nasihat apakah yang diberikan
Tuhan dalam ayat-ayat ini sewaktu umat-Nya bersiap bukumpul di Ohio?
(Jawaban dapat mencakup: bersikap bajik, saling mengasihi, dan bersatu).
Mengapa persatuan penting di Gereja? Dengan cara bagaimanakah merasa
bersatu bersama para anggota Gereja lainnya telah menjadi berkat di dalam
kehidupan Anda? Bagaimanakah caranya agar kita dapat lebih bersatu?
• Bacalah A&P 38:34–39 bersama anggota kelas. Nasihat apakah yang diberikan
Tuhan dalam ayat-ayat ini sewaktu umat-Nya bersiap berkumpul di Ohio?
Dengan cara bagaimanakah nasihat ini berlaku bagi kita? Apakah yang
dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengindahkan perintah untuk
berkumpul? (lihat A&P 38:39).
Jelaskan bahwa antara Januari sampai Mei 1831, sebagian besar anggota Gereja di
New York menjual, menyewakan, atau meninggalkan ladang pertanian mereka
dan mengadakan perjalanan sejauh 483 kilometer ke Ohio. Banyak dari para
Orang Suci ini melakukan pengurbanan yang besar dalam mengindahkan
panggilan Tuhan untuk berkumpul. Mintalah anggota kelas yang telah ditugaskan
untuk merangkum laporan mengenai pengurbanan ini dari buku Pusaka Kita (ini
adalah tiga rangkuman pertama yang dicantumkan dalam “Persiapan,” nomor 3).
• Mengapa menurut Anda para anggota Gereja ini bersedia menderita kerugian
uang dan dengan cara-cara lainnya untuk mematuhi panggilan Tuhan untuk
berkumpul di Ohio? Apakah yang dapat kita pelajari dari teladan mereka?
Pengurbanan-pengurbanan apakah yang diminta Tuhan dari kita untuk
membantu membangun kerajaan-Nya?
3. Para Orang Suci berkumpul di Missouri.
Para Orang Suci di masa awal telah membaca nubuat-nubuat mengenai Kota Sion,
atau Yerusalem Baru, yang akan ditegakkan di zaman akhir (Yesaya 2:2–3; 3 Nefi
20:22; 21:22–28; Eter 13:2–12; Musa 7:61–62). Mencari tempat dan menegakkan
kota ini adalah salah satu tujuan utama dari para anggota Gereja ini.
Beberapa bulan setelah para Orang Suci mulai berkumpul di Ohio, Joseph Smith
mengadakan perjalanan ke Missouri dan menerima sebuah wahyu yang
menentukan Missiouri sebagai tempat untuk Kota Sion (A&P 57:1–3). Dengan
wahyu ini, Missiouri menjadi tempat pengumpulan kedua bagi Gereja di zaman
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ini (A&P 63:24, 36–48). Dari 1831 sampai 1838, Gereja mempertahankan pusatpusat kependudukan di Ohio dan Missiouri. Anda dapat merujuk pada peta
2 dan 3 pada halaman 332 dan 333 dalam buku pedoman ini dan halaman
35 dan 36 dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas.
Masa waktu berikut merangkum wahyu-wahyu awal mengenai tanah Sion dan
ditegakkannya Gereja di Missouri. Bahaslah ulang masa waktu ini bersama
anggota kelas dengan menggunakan papan tulis jika diperlukan.
a. September 1830 (di New York): Tuhan mewahyukan bahwa Kota Sion akan
dibangun “di perbatasan dekat orang-orang Laman,” yang mana lokasi
tepatnya ditentukan kemudian (A&P 28:9).
b. September dan Oktober 1830 (di New York): Tuhan memanggil empat
misionaris untuk mengkhotbahkan Injil kepada orang-orang Laman (A&P
30:5–6; 32:1–3). Para misionaris ini adalah anggota Gereja pertama yang
pergi ke Missouri.
c. Februari 1831 (di Kirtland, segera setelah para Orang Suci mulai tiba di sana):
Tuhan akan mewahyukan lokasi Yerusalem Baru pada waktu-Nya yang tepat
(A&P 42:62).
d. Juni 1831 (di Kirtland, setelah konferensi pertama di sana): Tuhan memanggil
Joseph Smith, Signey Rigdon, dan penatua-penatua lainnya untuk pergi misi
ke Missouri. Tuhan juga berjanji untuk menguduskan tanah Missouri untuk
umat-Nya sebagai tanah warisan mereka (A&P 52:2–5, 42–43).
e. Juni 1831 (di Kirtland): Tuhan mewahyukan agar para Orang Suci dari Cabang
Colesville di New York, yang telah mengadakan perjalanan ke Ohio, untuk
meneruskan perjalanan ke Missouri (A&P 54:8).
f. Juli 1831 (setelah Nabi mengadakan perjalanan ke Missouri): Tuhan
mewahyukan bahwa letak Kota Sion akan berada di Missouri, dengan
Independence sebagai lokasi pusatnya. Sebuah bait suci akan dibangun
di Independence (A&P 57:1–3).
Para Orang Suci Colesville adalah orang-orang pertama yang berkumpul di
Missouri, dan banyak orang lainnya segera menyusul. Undanglah anggota kelas
yang telah ditugaskan untuk merangkum pengalaman-pengalaman para Orang
Suci Colesville sewaktu mereka mengadakan perjalanan ke Missouri dan mulai
menetap di sana (lihat “Persiapan,” nomor 3d).
• Hal apakah yang membuat Anda terkesan mengenai laporan para Orang
Suci Colesville ini? (Anda dapat meninjau ulang beberapa sifat baik yang
diperlihatkan para Orang Suci ini dalam situasi-siuasi yang sangat
menantang). Apakah yang dapat kita pelajari dari teladan mereka?
4. Para Orang Suci kini berkumpul di lingkungan-lingkunan Sion di negara
mereka masing-masing.
Para anggota Gereja tetap dengan kuat mempertahankan keberadaan mereka di
Ohio dan Missouuri dari tahun 1831 sampai 1838, ketika penganiayaan memaksa
sebagian besar dari mereka untuk pergi (lihat pelajaran 26–28). Tahun 1839
mereka berkumpul di Illinois dan mendirikan Kota Nauvoo. Mereka dipaksa
meninggalkan Nauvoo tahun 1846, dan tahun 1847 Presiden Brigham Young
memimpin mereka ke tempat pengumpulan baru di Pegunungan Rocky dekat
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Great Salt Lake. Anda dapat merujuk pada peta 3 pada halaman 333 dalam buku
pedoman ini dan halaman 36 dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas.
Selama bertahun-tahun setelah para Orang Suci bermukim di Utah, panggilan
dilanjutkan bagi para anggota Gereja di seluruh dunia untuk berkumpul di
daerah tersebut. Akan tetapi, fase pengumpulan itu sekarang berakhir, dan para
anggota Gereja dinasihatkan untuk berkumpul di wilayah-wilayah Sion di mana
pun mereka berada. Di sebuah konferensi area yang diadakan di Kota Meksiko
tahun 1972, Penatua Bruce R. McConkie mengatakan:
“Wahyu-wahyu berbicara mengenai ... adanya jemaat-jemaat umat perjanjian di
setiap bangsa, berbicara dalam setiap bahasa, dan di antara setiap orang-orang ketika
Tuhan datang kembali ....
Tempat berkumpul bagi para Orang Suci Meksiko adalah di Meksiko; tempat
berkumpul bagi para Orang Suci Guatemala adalah Guatemala; tempat
berkumpul bagi para Orang Suci Brasil adalah Brasil; dan demikian pula di
seluruh dunia. Jepang adalah tempat bagi orang Jepang; Korea adalah tempat
bagi orang Korea; Australia adalah tempat bagi orang Australia; setiap bangsa
adalah tempat berkumpul bagi bangsanya sendiri. (dalam Conference Report,
Meksiko and Central America Area Conference 1972, 45).
Bulan April 1973, Presiden Harold B. Lee, Presiden ke-11 Gereja, mengutip katakata tersebut dalam konferensi umum. Dengan berbuat demikian, dia “secara
resmi mengumumkan bahwa fase perintisan bagi pengumpulan sekarang berakhir.
Pengumpulan kini di seluruh dunia, di Gereja setiap negara” (Boyd K. Packer,
dalam Conference Report, Oktober 1992, 99; atau Ensign, November 1992, 71).
• Kondisi-kondisi Gereja yang bagaimanakah yang menyebabkan terjadinya
perubahan dimana para anggota hendaknya berkumpul di negaranya masingmasing, bukan di sebuah lokasi pusat? (Jawaban dapat mencakup: bahwa
keanggotaan dan sumber-sumber Gereja sudah mencukupi untuk mendirikan
wilayah-wilayah dan membangun bait suci-bait suci di banyak bagian di dunia).
• Salah satu tujuan dari pengumpulan ke sebuah lokasi pusat pada waktu masa
perintisan Gereja adalah agar para anggota dapat saling menguatkan satu
sama lain dan menemukan tempat naungan dan perlindungan dari dunia.
Dengan cara bagaimanakah tujuan-tujuan yang sama ini digenapi dengan
pengumpulan ke wilayah-wilayah Sion di zaman sekarang? (lihat A&P 115:6
dan kutipan berikut. Undanglah anggota kelas untuk membagikan bagaimana
perasaan mereka setelah dilindungi dan diperkuat di seluruh wilayah-wilayah
Sion). Apakah yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa wilayahwilayah kita adalah tempat berlindung dari kejahatan?
Presiden Ezra Taft Benson mengatakan:
“Sekarang Israel sedang dikumpulkan ke berbagai wilayah Sion .... Sebuah
wilayah paling sedikit memiliki empat tujuan:
1. [Wilayah adalah] tempat untuk mempersatukan dan menyempurnakan
para anggota yang tinggal di wilayah perbatasan [mereka] dengan
memberikan kepada mereka program-program, tata cara-tata cara
Gereja dan petunjuk Injil.
2. Para anggota wilayah hendaknya menjadi contoh teladan, atau standar
kebenaran.
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3. Wilayah adalah tempat pertahanan. Hal ini terjadi ketika para anggota
bersatu di bawah pimpinan para pemimpin imamat setempat dan
memusatkan perhatian mereka untuk melakukan tugas mereka dan
mematuhi perjanjian-perjanjian mereka ....
4. Wilayah adalah tempat berlindung dari kejahatan-kejahatan yang melanda
bumi” (“Strengthen Thy Stakes,” Ensign, Januari 1991, 2, 4–5).
• Pembangunan bait suci adalah bagian penting dari pengumpulan di Kirtland,
Missouri, Nauvoo, dan Utah. Pembangunan ini akan terus menjadi bagian
penting sementara para Orang Suci sekarang berkumpul di wilayah-wilayah
Sion di seluruh dunia. Mengapa pembangunan bait suci merupakan bagian
penting dari pengumpulan? Dengan cara bagaimanakah pekerjaan bait suci
memberikan sumbangan bagi pekerjaan besar pengumpulan di bumi dan di
dunia roh?
Nabi Joseph Smith mengajarkan, “Apakah tujuan dari pengumpulan ... umat
Allah di zaman mana pun di dunia? ... Tujuan utama pengumpulan adalah
untuk membangun bagi Tuhan sebuah rumah di mana Dia dapat mewahyukan
kepada umat-Nya tata cara-tata cara rumah-Nya dan kemuliaan-kemuliaan
kerajaan-Nya, dan mengajarkan kepada umat jalan keselamatan .... Tujuan
ini sama dengan tujuan Allah mengumpulkan umat-Nya di zaman akhir,
membangun bagi Tuhan sebuah rumah untuk mempersiapkan mereka bagi
tata cara-tata cara dan endowmen, pencucian dan pengurapan” (History of the
Church, 5:423–24).
Kesimpulan

Tekankan bahwa janji-janji Tuhan untuk mengumpulkan Israel sedang digenapi
di zaman kita. Pekerjaan besar ini semakin dipercepat ketika orang-orang masuk
menjadi anggota Gereja dan menyembah bersama dalam wilayah-wilayah Sion
di lebih dari 160 negara di seluruh dunia. Imbaulah anggota kelas untuk bekerja
dengan tekun untuk mengumpulkan orang-orang ke dalam Gereja dan
membangun serta memperkuat Gereja di mana pun mereka berada. Bersaksilah
tentang berkat-berkat yang dijanjikan yang akan datang dari pengumpulan.

Gagasan Pengajaran
Tambahan
Anda dapat menggunakan salah satu atau kedua gagasan berikut sebagai
tambahan bagi rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. “Sion akan berkembang ... di seluruh permukaan bumi ini”
Anda dapat menjelaskan bahwa meskipun pusat Sion akan berada di Missouri,
pada akhirnya Sion akan menyebar ke seluruh bumi. Presiden Brigham Young
mengatakan:
“Ketika Joseph [Smith] pertama kali mengungkapkan tanah tempat para Orang
Suci harus berkumpul, seorang wanita di Kanada menanyakan apakah menurut
kami Jackson County cukup besar untuk mengumpulkan orang-orang .... Saya
akan menjawab pertanyaan tersebut .... Pada akhirnya Sion akan menyebar ke
seluruh permukaan bumi ini. Tidak akan ada tempat-tempat terpencil di bumi,
melainkan akan menjadi Sion. Semuanya akan menjadi Sion ....
Kita akan mengumpulkan sebanyak mungkin, memberkati mereka,
memberikan endowmen kepada mereka, dan sebagainya. Mengkhotbahkan
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kepada mereka kebenaran, meletakkan asas-asas kehidupan kekal di hadapan
mereka, memberitahukan ke dalam pikiran mereka dengan segala daya yang
dapat kita lakukan, dan menuntun mereka ke jalan kebenaran dan kesalehan”
(dalam Journal of Discourses, 9:138).
2. Persiapan Tuhan bagi pengumpulan jasmani “orang Yehuda yang
terserak” (Yesaya 11:12)
Beberapa puluh tahun setelah kematian Juruselamat, orang-orang Yahudi
“dicerai-beraikan di antara segala bangsa” (2 Nefi 25:15; lihat juga ayat 14).
Meskipun demikian, tulisan suci mencatat banyak nubuat bahwa di zaman
akhir orang-orang Yahudi yang terserak akan dikumpulkan kembali dan
diberikan Yerusalem “sebagai tanah warisan mereka” (3 Nefi 20:33; lihat
juga 1 Nefi 15:19–20; 2 Nefi 9:1–2; 10:8).
Pada tanggal 27 Mei 1836, dalam doa pengudusan Bait Suci Kirtland, Nabi
Joseph Smith berdoa agar pengumpulan orang-orang Yahudi dan penebusan
Yerusalem dapat dimulai (A&P 109:62–67). Bagikanlah keterangan berikut
untuk memperlihatkan salah satu cara Tuhan mempersiapkan pengumpulan
orang-orang Yahudi:
Orson Hyde mengenang bahwa ketika dia bergabung untuk menjadi anggota
Gereja, Joseph Smith menubuatkan, “Pada waktunya yang tepat engkau akan
pergi ke Yerusalem ... ; dan melalui tanganmu Yang Mahatinggi akan melakukan
pekerjaan besar, yang akan mempersiapkan jalan dan sangat mempermudah
pengumpulan umat itu” (History of the Church, 4:375). Pada konferensi umum
bulan April 1840, Penatua Hyde, yang waktu itu adalah anggota Kuorum Dua
Belas Rasul, dipanggil untuk melayani sebagai misionaris ke Palestina (History of
the Church, 4:106). Kira-kira 18 bulan kemudian dia tiba di tempat tujuannya.
Pada pagi-pagi sekali hari Minggu, 24 Oktober 1841, Penatua Hyde naik ke
Bukit Zaitun dan memanjatkan doa. Dalam doanya dia menguduskan dan
mempersucikan tanah itu “bagi pengumpulan bersama sisa-sisa orang Yehuda
yang terserak, sesuai dengan nubuat-nubuat para Nabi suci—bagi pembangunan
kembali Yerusalem ... dan bagi pembangunan sebuah Bait Suci sebagai
penghormatan atas nama [Tuhan].” Dia juga berdoa agar Tuhan mau mengingat
keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub untuk selama-lamanya dan “memberikan
kepada mereka tanah ini sebagai warisan abadi” (History of the Church, 4:456).
Sebagai saksi dari peristiwa itu, Penatua Hyde mendirikan tumpukan batu-batu
di puncak Bukit Zaitun. Dia juga mendirikan tumpukan batu-batu “di atas yang
di zaman dahulu disebut Bukit Sion [mungkin Bukit Moria], di mana Bait suci
berdiri” (History of the Church, 4:459).
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Tujuan

Untuk membantu anggota kelas menghargai peranan Nabi Joseph Smith dalam
mendatangkan firman Tuhan di zaman ini.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dalam pelajaran ini dan bahanbahan lain berikut:
a. Pusaka Kita, halaman 26–27, 45–46, 64–65.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Mintalah seorang anggota kelas untuk bersiap merangkum laporan tentang
Mary Elizabeth dan Caroline Rollins yang menyelamatkan lembar-lembar
Kitab Perintah-Perintah (Pusaka Kita, hlm. 45–46).
4. Jika gambar Mary dan Caroline Rollins Menyelamatkan Kitab Perintahperintah tersedia (62605; Perangkat Gambar Seni Injil 409), bersiaplah untuk
menggunakannya dalam pelajaran.
5. Salinlah keterangan pilihan dari tabel pada halaman 88 ke dalam sebuah
poster atau bersiaplah untuk menulisnya di papan tulis.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran.
Penciptaan kita menurut rupa Allah
Para Rasul dan nabi
Imamat Melkisedek
Immat Harun
Cara pembaptisan
Karunia Roh Kudus
Kehidupan pradunia
Pembaptisan bagi orang yang telah meninggal
Kebangkitan
Tiga kerajaan kemuliaan
Pernikahan kekal
Potensi kita untuk menjadi seperti Bapa Surgawi

83

Undanglah seorang anggota kelas untuk menghapus dari papan tulis segala
sesuatu yang belum diwahyukan melalui Nabi Joseph Smith. Bantulah anggota
kelas melihat bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat dihapus dari papan tulis—
bahwa semua kebenaran ini dipulihkan melalui Nabi Joseph. Pelajaran ini
membahas bagaimana Joseph Smith telah menjadi alat dalam mendatangkan
firman Tuhan di zaman ini.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhankebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas yang
Anda ajarkan.
1. Tuhan menyatakan bahwa orang-orang di zaman ini akan menerima
firman-Nya melalui Joseph Smith.
Bacalah A&P 5:10 bersama anggota kelas. Jelaskan bahwa di dalam ayat ini,
ungkapan “angkatan ini” merujuk pada zaman ini—masa di mana kita tinggal.
Kemudian bagikanlah pernyataan berikut oleh Presiden Brigham Young:
“Apa yang telah saya terima dari Tuhan, saya menerimanya melalui Joseph Smith”
(Discourses of Brigham Young, diseleksi oleh John A. Widtsoe [1941], 458).
• Dengan cara bagaimanakah pernyataan ini benar bagi Anda? Dengan cara
bagaimanakah ini benar bagi semua Orang Suci Zaman Akhir?
Tekankan bahwa pencurahan kebenaran yang besar di zaman ini telah datang
melalui Nabi Joseph Smith. Misalnya, tulisan suci zaman akhir, tata cara-tata cara
keimamatan, organisasi imamat, dan pembangunan bait suci telah datang dari
Tuhan melalui Nabi Joseph Smith.
2. Banyak tulisan suci zaman dahulu dan zaman akhir telah datang melalui
Joseph Smith.
• Bacalah Musa 1:40–41 bersama anggota kelas. Dengan cara bagaimanakah
nubuat dalam ayat 41 sedang digenapi? (Tekankan bahwa di masa ketika
banyak orang telah menganggap remeh firman-firman Tuhan, Tuhan
membangkitkan Nabi Joseph Smith. Firman-firman Tuhan sekarang “terdapat
kembali di antara anak-anak manusia”).
• Tulisan suci apakah yang telah datang kepada kita melalui Nabi Joseph Smith?
(Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, Mutiara yang Sangat Berharga, Alkitab
Terjemahan Joseph Smith. Tekankan bahwa Joseph Smith adalah alat di
dalam tangan Tuhan dalam memulihkan tulisan suci zaman dahulu, dan dia
menerima banyak wahyu yang menjadi tulisan suci zaman akhir).
Berbicara mengenai Joseph Smith, Penatua LeGrand Richards dari Kuorum Dua
Belas Rasul mengatakan, “Sepanjang yang ditunjukkan dalam catatan-catatan
kita, dia telah memberikan kepada kita lebih banyak kebenaran yang
diwahyukan daripada nabi mana pun yang pernah hidup di muka bumi”
(dalam Conference Report, April 1981, 43; atau Ensign, Mei 1981, 33).
Kitab Mormon
Bacalah 2 Nefi 3:11–15 bersama anggota kelas. Jelaskan bahwa bagian tulisan suci
ini berisikan sebuah nubuat mengenai Joseph Smith. Tulisan-tulisan yang
disebutkan dalam ayat 12 adalah Alkitab dan Kitab Mormon.
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• Dalam hal-hal apakah Kitab Mormon membantu menghilangkan perselisihan
dan menegakkan perdamaian? Dalam hal-hal apakah Kitab Mormon
membawa orang pada pengetahuan akan janji-janji Tuhan?
• Dengan cara bagaimanakah Kitab Mormon telah memberkati kehidupan
Anda?
• Bagian tulisan suci manakah yang menjadi kegemaran Anda di dalam Kitab
Mormon?
Sebagai bagian dari pembahasan ini, Anda dapat membagikan salah satu atau dua
bagian tulisan suci dari Kitab Mormon yang memiliki makna khusus bagi Anda?
Ajaran dan Perjanjian
Jelaskan bahwa dari tahun 1823 sampai 1831, Joseph Smith menerima lebih dari
60 wahyu dari Tuhan. Beberapa salinan tulisan tangan dari wahyu-wahyu ini
diberikan kepada para misionaris dan kepada orang-orang lain, tetapi sebagian
besar anggota Gereja tidak memiliki akses terhadap salinan-salinan tersebut. Pada
sebuah konferensi yang diadakan di Ohio akhir tahun 1831, para pemimpin
Gereja memutuskan untuk menerbitkan wahyu-wahyu tersebut dalam sebuah
jilid yang disebut Kitab Perintah-Perintah (lihat pengantar bagian A&P 67 dan
69). Oliver Cowdery dan John Whitmer dipilih untuk membawa wahyu-wahyu
tersebut ke Independence, Missouri, yang jaraknya kira-kira 1609 kilometer, di
mana kitab tersebut akan dicetak dan dijilid.
Oliver Cowdery dan John Whitmer tiba di Independence bulan Januari 1832,
dan pada bulan Juli 1833 William W. Phelps mencetak 160 lembar pertama dari
Kitab Perintah-Perintah. Akan tetapi, pada tanggal 20 Juli 1833 segerombolan
perusuh memusnahkan mesin percetakan Brother Phelps dan banyak dari
lembar-lembar Kitab Perintah-Perintah yang belum dijilid.
Mintalah anggota kelas yang telah ditugaskan untuk menceritakan cerita tentang
keberanian Mary Elizabeth dan Caroline Rollins (Pusaka Kita, hlm. 45–46)
Lembar-lembar yang diselamatkan dijilid menjadi beberapa buku Kitab PerintahPerintah, tetapi wahyu-wahyu tersebut masih belum tersedia secara meluas.
Tahun 1835, setelah 45 wahyu lagi ditambahkan, Kitab Perintah-Perintah
diterbitkan sebagai Ajaran dan Perjanjian.
• Apakah yang diajarkan cerita tentang Mary Elizabeth dan Caroline Rollins
mengenai bagaimana kita seharusnya menilai wahyu-wahyu dalam Ajaran dan
Perjanjian?
• Dengan cara bagaimanakah Anda telah diberkati sewaktu Anda mempelajari
Ajaran dan Perjanjian tahun ini?
• Bagian tulisan suci manakah yang menjadi kegemaran Anda di dalam Ajaran
dan Perjanjian?
Sebagai bagian dari pembahasan ini, Anda dapat membagikan satu atau dua bagian
tulisan suci dari Ajaran dan Perjanjian yang memiliki makna khusus bagi Anda.
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Kitab Perintah-Perintah. Ini merupakan kumpulan wahyu-wahyu yang diberikan melalui Nabi
Joseph Smith. Wahyu ini kemudian menjadi bagian dari Ajaran dan Perjanjian.

Mutiara yang Sangat Berharga
Tekankan bahwa Mutiara yang Sangat Berharga telah diberi nama dengan tepat.
Sebagaimana halnya dengan mutiara, kitab ini ukurannya kecil tetapi besar
nilainya. Meskipun kitab ini hanya terdiri dari 89 halaman, jangkauannya
mencakup kekekalan, termasuk bagian-bagian mengenai Sidang Raya di Surga,
pemulihan Injil di kelegaan kegenapan zaman, Kedatangan Kedua Juruselamat,
Milenium, dan kehidupan abadi. Kitab ini berisikan ajaran-ajaran berharga
mengenai Penciptaan, Kejatuhan, Kurban Tebusan, dan hak pilihan bebas
manusia. Kitab suci ini memiliki lima bagian:
a. Bagian-bagian pilihan dari Kitab Musa
b. Kitab Abraham
c. Joseph Smith 1
d. Joseph Smith 2
e. Pasal-Pasal Kepercayaan
• Dengan cara bagaimanakah Mutiara yang Sangat Berharga telah menolong
Anda? Bagian-bagian manakah di dalam Mutiara yang Sangat Berharga yang
memiliki makna khusus bagi Anda?
Sebagai bagian dari pembahasan ini, Anda dapat membagikan satu atau dua
bagian tulisan suci kegemaran Anda dari Mutiara yang Sangat Berharga.
Alkitab Terjemahan Joseph Smith
• Bacalah pasal-pasal kepercayaan kedelapan bersama anggota kelas. Apakah
makna ungkapan “sejauh Alkitab itu diterjemahkan secara betul”?
Bacalah 1 Nefi 13:24–28 bersama anggota kelas. (Jelaskan bahwa “kitab [itu]
keluar dari mulut seorang Yahudi” adalah Alkitab. Ungkapan “Gereja yang besar
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dan keji” merujuk pada semua orang yang menentang Allah, bukan suatu gereja
tertentu). Ingatkan anggota kelas bahwa karena adanya Kemurtadan Besar, Tuhan
menarik kegenapan Injil dari bumi. Selama berabad-abad setelah itu, banyak
bagian dari Alkitab diubah dan banyak kebenaran yang sederhana dan
berharga hilang.
Segera setelah Gereja dipulihkan, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Joseph
Smith untuk mulai mengadakan perbaikan-perbaikan yang diilahmi terhadap
Alkitab Versi Raja James. Ada banyak rujukan mengenai perintah ini dalam
Ajaran dan Perjanjian (lihat, misalnya, A&P 35:20; 37:1; 45:60–61; 73:3–4;
93:53). Kini kita merujuk pada pekerjaan Nabi tersebut sebagai Alkitab
Terjemahan Joseph Smith.
Alkitab terjemahan Joseph Smith berbeda dari apa yang biasanya kita sebut
terjemahan. Nabi tidak menerjemahkan Alkitab dari satu bahasa ke bahasa yang
lain. Naskah satu-satunya yang dia miliki adalah Alkitab Versi Raja James, dan dia
dibimbing oleh Roh untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan memulihkan
bagian-bagian yang telah hilang sama sekali.
Dua kutipan dari Terjemahan Joseph Smith terdapat dalam Mutiara yang Sangat
Berharga (Kitab Musa dan Joseph Smith 1). Selain itu, bagian-bagian singkat dari
Terjemahan Joseph Smith dicantumkan dalam catatan kaki Alkitab Raja James
edisi Orang Suci Zaman Akhir.
Untuk menolong anggota kelas memperoleh penghargaan yang lebih besar
terhadap Terjemahan Joseph Smith, Anda dapat membandingkan secara
singkat beberapa bagian dengan Alkitab Raja James. Dua perbandingan
diberikan di bawah:
a. Laporan dan ajaran-ajaran Henokh adalah contoh dari pemulihan bagian-bagian
yang panjang dalam Terjemahan Joseph Smith. Rujukan satu-satunya Alkitab
terhadap Henokh terdapat dalam Kejadian 5:18–24, Lukas 3:37, Ibrani 11:5, dan
Yudas 1:14–15. Rujukan-rujukan Terjemahan Joseph Smith terhadap Henokh
sangat banyak yang meliputi ajaran-ajaran, penglihatan-penglihatan, dan nubuatnubuatnya sebagaimana dicatat dalam Musa 6:21–68 dan 7:1–69. Pilihlah
beberapa dari ayat-ayat ini untuk dibaca di kelas, dan bahaslah nilainya.
b. Proses penerjemahan Alkitab tidak saja membawa perbaikan dan pemulihan
terhadap ajaran-ajaran dalam Alkitab. Proses ini juga menolong mendatangkan
pemulihan terhadap ajaran-ajaran dalam Ajaran dan Perjanjian. Banyak wahyu
dalam Ajaran dan Perjanjian adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan Nabi sewaktu merenungkan dalam penerjemahan Alkitab.
Seorang anggota Gereja yang telah meluangkan waktu bertahun-tahun untuk
mempelajari Terjemahan Joseph Smith mengamati, “Terjemahan Joseph Smith
tidak saja menghasilkan Alkitab yang lebih baik; tetapi merupakan saluran,
atau sarana bagi pemulihan yang bersifat ajaran pada masa awal Gereja ini”
(Robert J. Matiuss, dalam The Capstone of Our Religion: Insights into the
Doctrine and Covenants [1989], 64).
Untuk memberikan contoh mengenai bagaimana Terjemahan Joseph Smith
menuntun pada “pemulihan yang bersifat ajaran,” bacalah alinea kedua
sepenuhnya pada halaman 26 dari buku Pusaka Kita. Anda mungkin juga
ingin membaca pengantar A&P 76 dan ayat 15–19 dalam A&P 76.
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3. Ajaran-Ajaran Injil yang sederhana dan berharga telah dipulihkan melalui
Joseph Smith.
Tabel di bawah ini menggarisbawahi beberapa ajaran Injil yang dipulihkan dan
diperjelas melalui Nabi Joseph Smith. Perhatikan bahwa pokok-pokok yang
ditulis di kolom sebelah kiri sama dengan pokok-pokok dalam kegiatan penarik
perhatian.
Kolom tengah tabel mencantumkan ayat-ayat dalam Alkitab dimana ajaranajaran dan asas-asasnya tidak jelas, tidak benar, atau tidak lengkap. Kolom kanan
memperlihatkan dimana ajaran-ajaran dan asas-asas ini dijelaskan atau
dijabarkan dalam tulisan suci yang diberikan melalui Joseph Smith.
Pilihlah beberapa pokok dari tabel, dan tinjaulah ulang bagian-bagian tulisan suci
yang menyertainya bersama anggota kelas. Bahaslah bagaimana wahyu-wahyu
yang datang melalui Nabi memperjelas pokok-pokok ini.

Kesimpulan
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Pokok
diberikan

Tulisan suci dalam Alkitab

Tulisan suci yang
melalui Joseph Smith

Bentuk fisik
Tubuh Ketuhanan

Matius 3:16–17;
Joseph Smith 1:17;
Yohanes 4:24; Kisah para Rasul 7:55 A&P 130:1, 22

Penciptaan kita dalam
Rupa Allah

Kejadian 1:27

Musa 6:8–9

Para rasul dan nabi.

Efesus 2:20; 4:11–16

A&P 107:23, 33, 35, 39, 58;
112:30–32

Imamat Melkisedek.

Ibrani 6:20; 7:17

A&P 84:19–25;
107:1–8, 18–19

Imamat Harun

Ibrani 7:11

A&P 13; 84:18, 26–27, 30;
107:1, 13–14, 20

Cara pembaptisan

Matius 3:16

3 Nefi 11:22–26;
Moroni 8:8–12;
A&P 20:71–74

Karunia Roh Kudus

Kisah para Rasul 8:17

A&P 20:41, 43; 35:6; 121:46

Kehidupan pradunia

Yeremia 1:4–5

A&P 93:29; Abraham 3:22–26

Pembaptisan bagi orang
yang telah meninggal

1 Korintus 15:29

A&P 128:16–18

Kebangkitan

Ayub 19:25–26; Yohanes 5:28–29;
1 Korintus 15:22

Alma 11:42–45

Tiga kerajaan
kemuliaan

1 Korintus 15:40–42

A&P 76:50–112; 131:1

Pernikahan kekal

Kejadian 2:24;
1 Korintus 11:11

A&P 131:1–4; 132:19

Potensi kita
untuk menjadi

Roma 8:17

A&P 88:107; 93:20;
132:20–24

Pelajaran 13

Ungkapkan penghargaan Anda terhadap peranan Joseph Smith dalam membawa
firman Tuhan kepada kita. Sebagaimana digerakkan oleh Roh, bersaksilah
mengenai kebenaran-kebenaran dari hal-hal yang telah dibahas dalam pelajaran.
Kitab Perintah-Perintah Ini adalah penyusunan pertama dari wahyu-wahyu yang
diberikan melalui Nabi Joseph Smith. Wahyu-wahyu ini kemudian menjadi
bagian dari Ajaran dan Perjanjian.
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Hukum Pengudusan

Tujuan

Untuk menolong anggota kelas memahami hukum pengudusan dan tujuantujuan kekalnya dan keinginan untuk lebih menguduskan kehidupan mereka
bagi pelayanan Allah.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 42:30–42; 51; 78; 82; 104:11–18; dan tulisan suci
lainnya dalam pelajaran ini.
b. Pusaka Kita, halaman 28.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah kertas dan
pena atau pinsil untuk setiap anggota kelas.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran.
Berikan kepada setiap anggota kelas selembar kertas dan pena atau pinsil.
Mintalah masing-masing orang membuat daftar lima harta milik mereka yang
berharga. Kemudian bacalah A&P 104:13–14 bersama anggota kelas.
• Apakah yang kita pelajari dari ayat-ayat ini mengenai pemilik yang
sebenarnya dari semua yang kita miliki? Bagaimanakah perasaan Anda
menggunakan harta milik Anda ketika menyadari bahwa semua hal di
bumi adalah milik Tuhan?
Jelaskan bahwa asas-asas yang diajarkan dalam ayat-ayat ini adalah asas
mendasar dari menjalankan hukum pengudusan. Pelajaran ini berfokus pada
hukum ini dan cara-cara bagaimana kita dapat lebih menguduskan kehidupan
kita kepada Tuhan.

Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhankebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas
tulisan suci.
1. Tuhan mewahyukan hukum pengudusan kepada para Orang Suci.
Jelaskan bahwa pada bulan Februari 1831, segera setelah para Orang Suci mulai
berkumpul di Kirtland, Ohio, Tuhan mewahyukan agar mereka hendaknya mulai
menjalankan hukum pengudusan (A&P 42:30).
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• Apa yang dimaksud dengan menguduskan? (Artinya menyisihkan atau
mengabdikan sesuatu bagi pelayanan Tuhan). Apakah hukum pengudusan
itu? (Itu adalah cara terorganisasi dimana orang-orang menguduskan waktu,
bakat, dan hak milik mereka pada Gereja untuk membangun kerajaan Tuhan
dan melayani anak-anak-Nya).
• Apa tujuan hukum pengudusan? (Mintalah anggota kelas membaca tulisan
suci berikut dan menyebutkan apa yang tulisan suci itu ajarkan mengenai
tujuan hukum pengudusan. Ringkaslah tujuan-tujuan itu di papan tulis.
Pilihlah beberapa pertanyaan berikut untuk mendorong pembahasan).
a. A&P 42:30. (Untuk mengurus orang miskin dan yang membutuhkan).
Dengan cara bagaimanakah memelihara orang miskin dan yang
membutuhkan dapat dicapai melalui hukum pengudusan? (lihat A&P
42:31–34).
b. A&P 42:35. (Untuk membeli tanah, membangun rumah-rumah ibadat,
dan membangun Yerusalem Baru).
c. A&P 42:40. (Untuk menolong umat Tuhan mengatasi kesombongan).
Dengan cara bagaimanakah menjalankan hukum pengudusan dapat
menolong anggota mengatasi kesombongan atau keserakahan pribadi?
d. A&P 42:42. (Untuk menolong umat Tuhan menjadi rajin dan menghindari
kemalasan).
e. A&P 51:9. (Untuk menolong umat Tuhan menjadi sama). Dalam hal-hal
apakah Tuhan ingin agar kita menjadi sama? Dengan cara bagaimanakah
hukum pengudusan dapat membantu para Orang Suci menjadi sama?
f. A&P 78:3–7. (Untuk menjadikan umat Tuhan sama dalam hal-hal keduniawian
dan menolong mereka menerima tempat di dalam kerajaan selestial). Dengan
cara bagaimanakah menjadi sama dalam “hal-hal keduniawian” dapat
membantu kita memperoleh “hal-hal surgawi”? (A&P 78:5).
g. A&P 78:14. (Untuk menolong Gereja “berdiri sendiri di atas segala
makhluk”).
h. A&P 82:17–19. (Untuk menolong umat Tuhan meningkatkan bakat-bakat
mereka bagi kebaikan semua orang, berusaha demi kepentingan sesama
manusia, dan melakukan segala hal dengan hanya satu tujuan untuk
memperoleh kemuliaan Allah). Dengan cara bagaimanakah menjalankan
hukum pengudusan dapat menolong umat Tuhan mengembangkan kasih
amal mereka dengan lebih besar lagi?
Tekankan bahwa dari tujuan ini, jelaslah bahwa hukum pengudusan bukan
hanya program jasmani atau ekonomi. Itu juga merupakan hukum rohani yang
menolong para anggota tumbuh secara rohani dan mempersiapkan diri untuk
kehidupan kekal (A&P 29:34–35).
Jelaskan bahwa asas-asas hukum pengudusan tidak berubah sejak hukum tersebut
diungkapkan melalui Nabi Joseph Smith. Meskipun demikian, penerapan asasasas tersebut berubah dari waktu ke waktu. Nabi saat ini membantu kita
memahami cara menerapkan asas-asas ini di zaman kita.
Anda dapat menggunakan materi berikut untuk menjelaskan bagaimana hukum
pengudusan dilaksanakan selama masa awal Gereja. Orang-orang Suci zaman
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dahulu berusaha menjalankan hukum itu selama periode di Ohio, Missouri, dan
Utah. Beberapa Orang Suci menjalankan hukum itu dengan baik, namun Gereja
secara keseluruhan gagal menjalankannya (lihat juga Pusaka Kita, hlm. 28).
Menguduskan hak milik
Berdasarkan hukum pengudusan, para anggota Gereja menguduskan harta milik
mereka secara sukarela pada Gereja melalui perjanjian yang sah (A&P 42:30).
Menerima hak kepemilikan
Setelah anggota Gereja menguduskan harta milik mereka, uskup memberi mereka
hak kepemilikan, atau bagian-bagian dari semua harta yang diterima. Banyaknya
hak kepemilikan bergantung pada keadaan dan kebutuhan keluarga yang
bersangkutan, sebagaimana yang ditentukan uskup setelah berunding dengan
anggota yang menerima hak milik tersebut (A&P 42:32; 51:3). Hak kepemilikan
diberikan dengan surat perjanjian kepemilikan sehingga setiap anggota memiliki
tanggung jawab penuh untuk mengelolanya (A&P 51:4; 72:3–4; 104:11–13). Hak
kepemilikan, kemudian diperlakukan sebagai hak milik pribadi, bukan hak milik
bersama atau komunal, meskipun semua harta milik pada dasarnya milik Allah.
Surplus
Jika anggota menghasilkan surplus dari hak milik mereka melebihi kebutuhan
keluarga mereka, pada akhir tahun mereka memberikan kelebihan tersebut
kepada uskup untuk disimpan di dalam gudang penyimpanan uskup (A&P 42:33;
51:13). Uskup menggunakan surplus tersebut untuk memelihara orang miskin,
membangun rumah-rumah ibadat, dan untuk tujuan-tujuan yang layak lainnya
(A&P 42:34–35).
Ordo gabungan
Pada bulan Maret 1832, Tuhan mewahyukan bahwa harus ada organisasi untuk
mengatur dan melaksanakan hukum pengudusan di antara umat-Nya (A&P
78:3). Dia menyebut organisasi ini “ordo gabungan” (A&P 92:1). Dalam wahyuwahyu selanjutnya Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk lebih lanjut mengenai
ordo gabungan (lihat, misalnya, A&P 104).
2. Hukum pengudusan adalah hukum kekal.
Hukum pengudusan adalah hukum kekal yang diwahyukan kembali oleh Tuhan
di zaman kita. Laporan-laporan mengenai umat Tuhan yang menjalankan hukum
ini disertakan dalam Mutiara yang Sangat Berharga, Perjanjian Baru, dan Kitab
Mormon. Baca atau bahaslah ulang bagian-bagian tulisan suci berikut bersama
anggota:
a. Musa 7:18. (Orang-orang Henokh).
b. Kisah para Rasul 4:32, 34–35. (Para Orang Kudus setelah Kebangkitan
Juruselamat).
c. 4 Nefi 1:1–3, 12–13, 15. (Orang-orang Nefi setelah kunjungan Juruselamat
kepada mereka).
• Menurut Anda berkat-berkat apakah yang akan diperoleh dari hidup di antara
masyarakat di mana orang-orang menjalankan hukum pengudusan?
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3. Kita dapat menguduskan kehidupan kita kepada Tuhan sekarang.
Sebagai Orang Suci Allah, kita harus siap dan bersedia menjalankan hukum
pengudusan dengan sepenuhnya. Tetapi kita tidak perlu menunggu sampai
waktu yang akan datang untuk menguduskan kehidupan kita kepada Tuhan.
Sewaktu kita berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan hukum pengudusan
sekarang, kita akan lebih siap menjalankan hukum tersebut sepenuhnya ketika
Tuhan meminta kita untuk melakukannya.
• Dalam hal-hal apakah kita dapat menjalankan hukum pengudusan dalam
kehidupan kita? (Gunakan keterangan berikut untuk membahas atau
menambah tanggapan kelas. Tulislah judulnya di papan tulis sewaktu
membahasnya).
Menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan.
• Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, simaklah kembali bagian
tersebut. Jika Anda tidak menggunakannya, bacalah A&P 104:13–14 dan
Mazmur 24:1 bersama anggota kelas. Apakah yang dapat kita pelajari dari
ayat-ayat ini? Apa yang dimaksud dengan menjadi penjaga atas harta milik
kita? Dengan cara bagaimana pengetahuan ini hendaknya memengaruhi
sikap kita terhadap harta milik kita? Mengapa penting memahami bahwa
segala sesuatu adalah milik Tuhan? Apakah yang dijanjikan Tuhan jika kita
menjadi penjaga yang setia terhadap yang telah Dia berikan kepada kita?
(lihat A&P 51:19; 78:22).
Uskup Victor L. Brown, Uskup Pimpinan Gereja, mengatakan bahwa sebelum kita
“merasa dalam keharmonisan total” dengan asas bahwa segala sesuatu yang kita
miliki adalah milik Tuhan, “akan sulit, kalau pun itu tidak mungkin, bagi kita
untuk menerima hukum pengudusan. Sewaktu kita mempersiapkan diri untuk
menjalankan hukum ini, kita akan menantikan dengan harapan yang besar pada
hari ketika panggilan itu datang. Jika, sebaliknya, kita berharap hukum itu
ditangguhkan agar kita dapat memiliki kesenangan untuk menumpuk hal-hal
materi, maka kita berada di jalan yang salah” (“The Law of Consecration,”
1976 Devotional Speeches of the Year [1977], 439).
• Bacalah A&P 19:26 bersama anggota kelas. Peringatan apakah yang diberikan
Tuhan kepada Martin Harris dalam ayat ini? Mengapa kita harus mengatasi
kedengkian jika kita ingin menguduskan kehidupan kita kepada Tuhan?
Bagaimana caranya agar kita dapat mengatasi perasaan dengki?
Presiden Brigham Young mengatakan, “Saya lebih takut akan kedengkian di
antara para penatua kita daripada terhadap gerombolan neraka .... Seluruh
musuh kita ... di dunia, dan seluruh neraka bersama mereka yang maju
menentang kita, tidak dapat membahayakan kita seperti yang dapat
dilakukan kedengkian hati orang-orang ini terhadap kita; karena kedengkian
adalah penyembahan berhala” (dalam Journal of Discourses, 5:353).
Melakukan perngurbanan yang diminta Tuhan sekarang
Kita harus bersedia melakukan pengurbanan yang diminta Tuhan dari kita saat ini.
Hal ini mencakup pengurbanan waktu, bakat, dan harta milik. Presidensi Utama
dan Kuorum Dua Belas memberi kita arahan mengenai bagaimana kita
menerapkan asas-asas hukum pengudusan pada zaman kita.
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• Bagaimanakah caranya agar kita dapat menguduskan waktu, bakat, dan
harta milik kita untuk membangun kerajaan Allah sekarang? (Jawaban dapat
mencakup hal-hal berikut ini).
a. Membayar persepuluhan dan persembahan puasa dan memberi dengan
murah hati dengan cara-cara lain kepada mereka yang membutuhkan.
Dengan melakukan hal-hal ini, kita dapat membantu Gereja mengurus
orang miskin dan melanjutkan kegiatan-kegiatan penting yang diperlukan
untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Penatua Marion G. Romney
menanyakan, “Apakah yang menghambat kita untuk memberikan
persembahan puasa sebanyak surplus yang akan kita berikan seandainya
kita berada dalam Ordo Gabungan? Tidak ada, melainkan keterbatasan kita
sendiri” (dalam Conference Report, April 1966, 100; atau Improvement Era,
Juni 1966, 537).
b. Melayani dengan sukarela di Gereja. Tuhan telah menasihati setiap orang agar
setiap orang “belajar akan kewajibannya dan memangku jabatan yang telah
ditetapkan baginya dengan penuh ketekunan” (A&P 107:99). Kita hendaknya
memenuhi pemanggilan yang kita terima dengan segenap kemampuan kita.
Selain pemanggilan-pemanggilan khusus Gereja, kita dapat membagikan Injil
kepada orang lain, melakukan pekerjaan bait suci, dan berusaha memperkuat
kesaksian orang-orang yang baru atau lemah dalam iman.
c. Melayani sebagai misionaris penuh-waktu. Penatua Robert D. Hales dari
Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan, “Pergi misi mengajarkan kepada
Anda untuk menghayati hukum pengudusan. Ini mungkin satu-satunya
saat dalam kehidupan Anda ketika Anda dapat memberikan kepada Tuhan
semua waktu, bakat dan sumber-sumber Anda. Sebaliknya, Tuhan akan
memberkati Anda dengan Roh-Nya. Dia akan dekat dengan Anda dan akan
menguatkan Anda” (dalam Conference Report, April 1996, 50; atau
Liahona, Juli 1996, 31).
Mengembangkan kasih seperti Kristus kepada orang lain
• Bacalah A&P 82:19 dan Yakub 2:17 bersama anggota kelas. Apakah yang
diajarkan Tuhan dalam tulisan suci ini mengenai bagaimana kita seharusnya
memperlihatkan kasih kita kepada orang lain? Mengapa mengembangkan
kasih seperti Kristus kepada orang lain perlu jika kita akan menjalankan
hukum pengudusan?
Jelaskan bahwa kemampuan memiliki kasih seperti Kristus kepada orang lain adalah
landasan hukum pengudusan. Sewaktu kita tumbuh dalam kasih, kemampuan kita
untuk menjalankan hukum ini juga akan tumbuh. Undanglah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman-pengalaman mereka ketika mereka atau orang lain telah
mengurbankan waktu dan sumber-sumber mereka untuk menolong orang lain pada
saat dibutuhkan. Jika dianggap pantas, Anda mungkin dapat membagikan kisah
berikut, yang diceritakan oleh Presiden Thomas S. Monson:
“Saya memiliki banyak kenangan mengenai masa kecil saya. Menantikan makan
malam pada hari Minggu adalah salah satu di antaranya. Sewaktu kami sebagai
anak-anak ... duduk dengan gelisah di meja, dengan aroma daging sapi panggang
menyelimuti ruangan, Ibu berkata kepada saya, ‘Tommy, sebelum kita makan,
berikan sepiring makanan yang telah Ibu persiapkan ini kepada kakek Bob di
seberang jalan dan cepat kembali.’
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Saya tidak pernah dapat memahami mengapa kami tidak bisa makan terlebih
dahulu lalu memberikan makanan kepada kakek Bob. Saya tidak pernah
mempersoalkan mengenai hal ini melainkan langsung pergi ke rumahnya dan
kemudian menunggu dengan gelisah sementara kaki kakek Bob yang sudah tua
renta akhirnya muncul di pintu. Kemudian saya memberikan piring berisi
makanan tersebut. Dia mengembalikan piring bersih dari pemberian hari Minggu
sebelumnya dan menawarkan saya sepuluh sen sebagai upah pelayanan saya.
Jawaban saya selalu sama, ‘Saya tidak bisa menerima uang. Ibu saya akan sangat
kecewa terhadap saya.’ Dia lalu mengusap-usap rambut pirang saya dengan
tangannya yang sudah keriput dan mengatakan, ‘Nak, kamu memiliki seorang
ibu yang baik hati. Sampaikan ucapan terima kasih saya kepadanya.’ ... Makanan
malam hari Minggu tampaknya selalu lebih lezat setelah saya kembali dari tugas
rutin saya” (“The Long Line of the Lonely,” Ensign, Februari 1992, 4).
Berusaha menguduskan semua segi kehidupan kita kepada Tuhan
Penatua Neal A. Maxwell dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, “Kita
cenderung memikirkan tentang pengudusan hanya dalam arti yang berhubungan
dengan harta benda dan uang. Tetapi ada begitu banyak cara orang menahan diri
untuk tidak memberikan lebih banyak kepada Tuhan” (dalam Conference Report,
Oktober 1992, 90; atau Ensign, November 1992, 66).
• Dengan cara-cara bagaimanakah kita mungkin “menahan diri untuk
memberikan lebih banyak kepada Tuhan” padahal sebetulnya dapat mencapai
pengudusan yang lebih besar di dalam pelayanan kepada Allah dan anakanak-Nya? (lihat A&P 64:34 dan contoh-contoh berikut dari Penatua Maxwell
mengenai bagaimana kita kadang-kadang gagal melakukan pengudusan
sebagaimana semestinya).
a. Tidak bersedia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. “Menyerahkan
kehendak kita sesungguhnya merupakan satu-satunya hal yang pribadi dan
unik yang harus kita letakkan di atas altar Allah” ujar Penatua Maxwell.
“Semua hal lain yang kita ‘berikan’ ... sebenarnya adalah apa yang telah
Dia berikan atau pinjamkan kepada kita. Tetapi, sewaktu Anda dan saya
menyerahkan diri, dengan membiarkan keinginan pribadi kita ditelan
dalam kehendak Allah, maka kita sungguh-sungguh memberikan sesuatu
kepada-Nya! Itu adalah satu-satunya harta milik yang dapat kita berikan
yang benar-benar adalah milik kita!” (dalam Conference Report, Oktober
1995, 30; atau Liahona, Januari 1996, 19).
b. Tidak bersedia meninggalkan hal-hal yang bersifat mementingkan diri,
misalnya “peranan, waktu, keunggulan, dan harta kita” (dalam Liahona,
Januari 1996, 17).
c. Meluangkan waktu terlalu banyak dalam kegiatan hobi dan hal-hal yang
kurang penting .
d. Memberikan pelayanan masyarakat yang patut dipuji tetapi tetap “menjadi
orang yang asing bagi bait-bait suci Yesus dan tulisan-tulisan suci-Nya”
(dalam Liahona, Januari 1996, 16).
e. Patuh dalam tanggung jawab-tanggung jawab keluarga tetapi tidak
berusaha meneladani kelembutan teladan Yesus terhadap beberapa
anggota keluarga.
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f. Lebih mengutamakan diri kita daripada kerajaan Allah.
g. Membagikan bakat-bakat kepada orang-orang sementara masih
menyimpan untuk diri sendiri kesombongan tertentu.
h. Menerima pemanggilan Gereja sementara hatinya lebih tertuju pada
mempertahankan peranan tertentu dalam dunia.
Lihat Conference Report, Oktober 1992, 88–92; atau Ensign, November 1992,
65–67; dan Conference Report, Oktober 1995, 27–30; atau Liahona, Januari
1996, 16–19).
• Dengan cara bagaimanakah kita diberkati sewaktu kita berusaha melakukan
pengudusan yang lebih penuh?
Kesimpulan

Imbaulah anggota kelas memeriksa kehidupan mereka untuk menentukan
bagaimana mereka dapat menguduskan diri mereka dengan lebih penuh lagi
kepada Tuhan. Jelaskan bahwa kita dapat melakukan hal ini dengan mengakui
bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, dengan melakukan
pengurbanan sukarela sebagaimana yang diminta dari kita, dan dengan
mengembangkan kasih seperti Kristus terhadap orang lain.

Gagasan Pengajaran
Tambahan
Anda dapat menggunakan satu atau kedua gagasan berikut sebagai tambahan
bagi rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Gudang penyimpanan Tuhan
Gudang penyimpanan Tuhan disebutkan beberapa kali dalam Ajaran dan
Perjanjian dalam hal yang berkaitan dengan pemeliharaan orang miskin (A&P
42:34; 78:3; 83:5–6). Untuk menolong anggota kelas memahami apa yang
dimaksud dengan gudang penyimpanan Tuhan dan bagaimana gudang
penyimpanan ini digunakan di zaman sekarang, bagikanlah keterangan berikut
dari Buku-Pegangan-Petunjuk Gereja:
“Gudang Tuhan menerima, menyimpan dan membagikan sumbangan yang
dikuduskan dari para Orang Suci. Gudangnya dapat sesederhana atau secanggih
seperti diminta keadaan yang dibutuhkan. Ini dapat berupa daftar pelayanan
yang tersedia, uang dalam rekening, makanan di dapur kecil, atau barang
keperluan dalam sebuah bangunan. Sebuah gudang dibentuk ketika para anggota
yang setia menguduskan kepada uskup waktu mereka, bakat mereka, keahlian,
belas kasih, bahan dan sarana keuangan mereka dalam memberi perhatian
kepada mereka yang miskin dan dalam membangun kerajaan Allah di bumi.
Sebab itu di setiap lingkungan terdapat gudang Tuhan. Uskup adalah agen dari
gudang itu. Dengan dibimbing ilham dari Tuhan, dia membagikan sumbangan
dari para Orang Suci kepada mereka yang miskin dan membutuhkan. Dia dibantu
oleh kuorum imamat dan Lembaga Petolongan. Dia diajar dan didukung dalam
tanggung jawabnya oleh para pemimpin wilayah dan area” (Buku 2: Para
Pemimpin Imamat dan Organisasi Pelengkap [1998], 264–265).
• Dengan cara bagaimanakah setiap dari kita dapat menyumbangkan sumbersumber kita ke gudang penyimpanan Tuhan di lingkungan kita?
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2. “Sama dalam hal-hal keduniawian” (A&P 78:6)
Kata sama sering kali digunakan dalam Ajaran dan Perjanjian dalam hal yang
berhubungan dengan keduniawian (A&P 51:3; 70:14; 78:6). Jelaskan bahwa ini
tidak berarti bahwa semua pembagian harta persis sama. Akan tetapi, pembagian
itu diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing orang dan keluarga (A&P
42:32; 51:3). Pembagian itu sama dalam arti bahwa semua Orang Suci memiliki
“tuntutan yang sama terhadap harta milik” untuk memenuhi kebutuhan mereka
masing-masing (A&P 82:17).
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“Carilah dengan Sungguh Hati
Karunia-Karunia yang Terbaik”

Tujuan

Untuk menolong anggota kelas mengenali karunia-karunia Roh, berusaha
memperolehnya, dan menggunakannya untuk melayani orang lain.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 46; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-7.
b. 1 Korintus 12–13; Moroni 10:8–18 (tulisan suci tambahan).
c. Pusaka Kita, halaman 46–47, 53–55, 71.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Mintalah anggota kelas bersiap membaca laporan berikut dari Pusaka Kita:
a. Newel Knight melayani Philo Dibble (hlm. 47).
b. Amanda Smith menerima wahyu mengenai bagaimana merawat anaknya
yang terluka (hlm. 53–54).
c. Nabi Joseph Smith bernubuat mengenai pelayanan misionaris Dan Jones
(hlm. 71).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika dianggap pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan
Anda sendiri untuk mengawali pelajaran.
Mintalah anggota kelas membayangkan bahwa mereka sedang menanam sayuran
di kebun.
• Benih-benih apakah yang akan Anda tanam di kebun Anda?
Berikan kepada anggota kelas waktu untuk berpikir sebentar, dan undanglah
beberapa di antara mereka untuk menguraikan tanaman apa yang ingin mereka
miliki di sebuah kebun. Mintalah perhatian mereka mengenai perbedaanperbedaan di dalam pilihan anggota kelas. Tekankan bahwa meskipun kebun
tersebut akan berbeda, semuanya dapat menjadi kebun yang indah dan
bermanfaat.
• Setelah menanam benih, hal apakah yang perlu Anda lakukan agar memiliki
kebun yang berhasil?
Setelah anggota kelas menjawab, jelaskan bahwa pelajaran ini adalah mengenai
karunia-karunia Roh. Ingatkan anggota kelas bahwa orang mungkin saja
memiliki tanaman yang berbeda-beda di kebun mereka tetapi kebun-kebun
tersebut memiliki keindahan dan manfaat yang sama. Demikian pula, para
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anggota Gereja dapat menerima karunia Roh yang berbeda-beda, tetapi semua
karunia ini bermanfaat untuk membangun kerajaan Allah. Dan sebagaimana
halnya dengan benih dan tanaman, karunia-karunia Roh harus dipupuk dan
diberi makan agar berkembang dan bermanfaat sepenuhnya.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan-bahan pelajaran yang akan memenuhi
kebutuhan-kebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas
untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan asasasas tulisan suci.
1. Semua anggota Gereja yang beriman dapat menerima karunia-karunia Roh.
Jelaskan bahwa karunia-karunia Roh adalah berkat-berkat atau kemampuan
rohani yang diberikan melalui Roh Kudus. Karunia-karunia ini diambil dari bumi
pada waktu terjadi Kemurtadan Besar, tetapi Allah memulihkannya pada masa
awal zaman ini. Penerapan terhadap karunia-karunia ini dapat memberkati,
memperbaiki, dan mempersatukan kita.
Mintalah anggota kelas yang telah ditugaskan membaca laporan-laporan dari
Pusaka Kita (lihat “Persiapan,” nomor 3). Setelah masing-masing laporan tersebut
dibaca, bahaslah karunia-karunia Roh manakah yang digambarkan dalam cerita
tersebut: Newel Knight beriman untuk menyembuhkan (A&P 46:20); Philo
Dibble dan Amanda Smith beriman untuk disembuhkan (A&P 46:19); Amanda
Smith menerima wahyu (Pasal-Pasal Kepercayaan ke-7); Nabi Joseph Smith
memiliki karunia nubuat (A&P 46:22); dan Dan Jones menerima karunia untuk
mengajar (Moroni 10:9–10).
• Karunia-karunia Roh apakah yang disebutkan Tuhan dalam A&P 46?
(Mintalah anggota kelas membaca tulisan suci berikut dan mengenali
karunia rohani yang disebutkan dalam masing-masing bagian tulisan
suci. Rangkumlah karunia-karunia ini di papan tulis).
a. A&P 46:13. (Pengetahuan “yang diberikan oleh Roh Kudus ... bahwa
Yesus Kristus adalah Putra Allah, dan bahwa Dia disalibkan untuk
dosa-dosa dunia”).
b. A&P 46:14. (Memercayai kesaksian-kesaksian orang lain mengenai
Juruselamat).
c. A&P 46:15. (Pengetahuan tentang “perbedaan-perbedaan pelayanan”).
Penatua Bruce R. McConkie dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan
bahwa karunia ini “digunakan di dalam melayani dan mengatur Gereja”
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 278).
d. A&P 46:16. (Kemampuan “untuk mengetahui perbedaan-perbedaan
pelaksanaannya, apakah hal itu berasal dari Allah.” Karunia ini membantu
kita untuk membedakan apakah suatu ajaran atau pengaruh berasal dari
Allah atau dari sumber lain).
e. A&P 46:17–18. (Kebijaksanaan dan pengetahuan).
f. A&P 46:19. (Beriman untuk disembuhkan).
g. A&P 46:20. (Beriman untuk menyembuhkan).
h. A&P 46:21. (Mengerjakan mukjizat-mukjizat).
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i. A&P 46:22. (Nubuat).
j. A&P 46:23. (Membedakan roh-roh).
k. A&P 46:24. (Berbicara dalam bahasa-bahasa).
l. A&P 46:25. (Penafsiran bahasa-bahasa).
Anda dapat menekankan bahwa karunia-karunia Roh juga disebutkan dalam
1 Korintus 12:4–12; 13:1–13; dan Moroni 10:8–18.
• Siapakah yang dapat menerima karunia-karunia Roh? (lihat A&P 46:8, 11.
Tekankan bahwa Allah memberikan paling sedikit satu dari karunia-karunia
ini kepada setiap anggota Gereja yang beriman yang telah menerima
karunia Roh Kudus. Jika Anda mengajar remaja, tekankan bahwa mereka
memiliki karunia-karunia rohani. Anda mungkin juga ingin menekankan
bahwa orang yang belum menerima karunia Roh Kudus masih dapat
diberkati dengan kemampuan-kemampuan unik untuk mengangkat dan
memperkuat orang lain).
2. Allah memberikan karunia-karunia Roh untuk kepentingan
anak-anak-Nya.
• Apakah beberapa tujuan dari karunia-karunia Roh, seperti yang diwahyukan
dalam A&P 46? (Gunakan keterangan berikut untuk membahas atau menambah
jawaban-jawaban anggota kelas. Tulislah judulnya di papan tulis sementara Anda
membahasnya).
Untuk memperkuat dan memberkati kita secara perorangan
• Bacalah A&P 46:9 bersama anggota kelas. Dalam hal-hal apakah karuniakarunia Roh dapat membantu kita secara perorangan? Karunia-karunia apakah
yang telah memiliki nilai khusus bagi Anda? (Anda dapat mengundang anggota
kelas untuk membagikan pengalaman-pengalaman ketika karunia-karunia
rohani mereka telah memperkuat dan memberkati mereka).
Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan bahwa
karunia-karunia Roh “dapat menuntun kita kepada Allah. Karunia-karunia
Roh dapat melindungi kita dari kekuatan musuh. Karunia-karunia Roh dapat
mengimbangi ketidakmampuan kita dan memperbaiki ketidaksempurnaan
kita” (“Spiritual Gifts,” Ensign, September 1986, 72).
Untuk menolong kita melayani orang lain
Bacalah A&P 46:11–12, 26 bersama anggota kelas. Lalu bagikan pernyataan
berikut:
Penatua Orson Pratt dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, “Karunia-karunia
Roh dibagikan di antara anggota Gereja, sesuai dengan kesetiaan, keadaan,
kemampuan alami, tugas-tugas, dan pemanggilan mereka; agar seluruh anggota
Gereja dapat diberi pengajaran, diteguhkan, disempurnakan, dan diselamatkan
dengan semestinya” (Masterful Discourses and Writings of Orson Pratt, dikumpulkan
oleh N. B. Lundwall [1953], 571).
• Dengan cara bagaimanakah karunia rohani tertentu telah membantu Anda
melayani orang lain? Dengan cara bagaimanakah Anda telah diberkati
melalui karunia-karunia rohani orang lain?
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Sebagai bagian dari pembahasan, Anda dapat membagikan kisah berikut ini:
“Sewaktu kami sibuk mempersiapkan makan malam untuk Natal, saudara
perempuan saya yang masih berusia remaja mengambil piring-piring porselen
yang berhiaskan garis lingkaran warna perak. Perangkat piring ... yang indah
itu adalah hadiah pernikahan dari Nenek kepada Ibu dan Ayah dan hanya
digunakan dalam keadaan-keadan khusus. Tetapi sewaktu saudara saya
memindahkan beberapa piring yang berharga itu dari lemari, lengannya
tersandung dan piring tersebut jatuh dari tangannya. Usahanya mati-matian
untuk menyelamatkan piring-piring tersebut sia-sia, dan piring-piring yang
pecah berantakan di lantai itu membuatnya sedih sebagaimana hal itu
terlihat di wajahnya yang tak berdaya.
Tangan Ibu yang sedang mempersiapkan masakan berhenti tiba-tiba, dan
obrolan riang di antara penghuni rumah yang sedang sibuk bekerja berhenti
sementara kami semua berdiri terdiam. Tanpa berpaling untuk melihat
kerusakan yang terjadi, Ibu dengan perlahan ke luar dari ruangan. Kemudian
... kami semua berusaha melanjutkan tugas-tugas kami seperti sebelumnya.
Kecuali saudara perempuan saya. Dia berdiri membisu, dengan air mata
mengalir di pipinya. Sementara air mata masih mengalir di pipinya, dia
mengambil sapu dan pengki serta mulai menyapu pecahan-pecahan piring.
Kemudian sambil berdiri berlutut, perlahan-lahan dia mengambil pecahanpecahan besar dan menaruhnya dengan hati-hati di pengki.
Dalam waktu beberapa menit Ibu kembali ke dapur dan memeluk putrinya
yang sedang sedih. Saudara saya mulai menangis tersedu-sedu .... Dengan
tenang [Ibu] berusaha menenangkan ‘Tidak apa-apa sayang; orang jauh lebih
penting daripada barang.’
Ibu kemudian menceritakan kepada saya bahwa dia pergi ke kamar lainnya
untuk berdoa dan diberkati dengan perasaan damai dan ilham mengenai cara
menghibur saudara perempuan saya. Karunia rohani untuk memandang ke
depan yang diberikan kepada ibu saya pada hari Natal itu menjadi hadiah
yang paling berharga yang diterima keluarga kami” (Laura Russell Bunker,
“The Art of Perspective,” Ensign, Desember 1998, 54–55).
Anda dapat membahas karunia-karunia Roh manakah yang akan bermanfaat
di dalam situasi-situasi berikut. Mintalah anggota kelas kembali merujuk pada
A&P 46:13–25.
a. Seorang pengajar ke rumah dipanggil ke rumah salah seorang keluarganya
untuk memberikan berkat imamat.
b. Seorang misionaris memimpin para anggota di sebuah cabang kecil.
c. Seorang remaja putri ditugaskan untuk mengajarkan pelajaran di kelasnya.
d. Seorang penasihat Imamat Harun bertanggung jawab atas sekelompok diaken
pada suatu perjalanan berkemah menginap yang menemui kesulitan.
e. Seorang Presiden Lembaga Pertolongan menugaskan pengajar berkunjung
kepada para sister di lingkungan atau cabangnya.
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Untuk membantu kita terhindar dari diperdaya
• Bacalah A&P 46:8 bersama anggota kelas. Dengan cara bagaimanakah karuniakarunia Roh dapat membantu kita terhindar dari pengaruh-pengaruh jahat
atau tipu daya?
3. Kita hendaknya mencari dan memupuk karunia-karunia Roh.
Tuhan mengatakan kepada kita, “Carilah dengan sungguh hati karunia-karunia
yang terbaik, selalu mengingat untuk apa hal-hal itu telah diberikan kepadamu”
(A&P 46:8).
• Apakah yang dapat kita lakukan untuk menemukan karunia-karunia rohani
yang telah diberikan Allah kepada kita? (Jawaban dapat mencakup: bahwa
kita dapat merenungkan, berdoa, berpuasa, membaca berkat bapa bangsa kita,
mematuhi perintah, dan melayani orang lain. Lihat juga kutipan berikut).
Apakah yang dapat kita lakukan untuk memupuk dan mengembangkan
karunia-karunia rohani yang telah diberikan kepada kita?
Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa banyak karunia Roh, misalnya
kebijaksanaan atau karunia untuk menyembuhkan, tidak terlihat sebelum
karunia-karunia tersebut dibutuhkan. Dia mengatakan bahwa “diperlukan
waktu dan keadaan untuk mengundang karunia-karunia ini bekerja” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], 246).
• Apakah yang dapat kita lakukan untuk mencari karunia-karunia Roh?
(Mintalah anggota kelas membaca tulisan suci berikut dan mengenali apa
yang diajarkan tulisan suci tersebut mengenai mencari karunia-karunia Roh.
Rangkumlah keterangannya di papan tulis).
a. A&P 46:7, 30. (Meminta kepada Allah dan mengikuti bimbingan Roh; lihat
juga pernyataan berikut oleh Presiden George Q. Cannon).
b. A&P 46:9. (Mencari karunia-karunia bagi kepentingan orang lain, bukan
untuk alasan-alasan yang mementingkan diri).
c. A&P 46:31. (Melakukan segala hal dalam nama Kristus).
d. A&P 46:32. (Bersyukur kepada Allah atas karunia-karunia yang telah Dia
berikan kepada kita).
e. A&P 46:33. (Menjalankan kebajikan dan kesucian secara terus-menerus).
Presiden George Q. Cannon mengajarkan, “Jika ada di antara kita yang tidak
sempurna, maka tugas kita untuk berdoa memohon karunia yang akan
membuat kita sempurna. Apakah saya memiliki ketidaksempurnaan. Saya
memiliki banyak sekali ketidaksempurnaan. Apakah tugas saya? Untuk berdoa
kepada Allah agar memberikan kepada saya karunia-karunia yang akan
memperbaiki ketidaksempurnaan ini. Jika saya orang yang pemarah, maka
tugas saya untuk memohon kasih yang murni, yang panjang sabar dan baik
hati. Apakah saya orang yang iri hati? Adalah tugas saya untuk mencari kasih
yang murni, yang tidak iri hati. Demikian pula dengan semua karunia Injil.
Karunia-karunia ini ditujukan untuk maksud ini. Tidak seorang pun boleh
mengatakan, ‘Ah, saya tidak dapat mengatasi hal ini; ini adalah sifat saya.’
Dia tidak dibenarkan mengatakan hal ini, karena Allah telah berjanji
untuk memberikan kekuatan untuk memperbaiki hal-hal ini, dan untuk
memberikan karunia-karunia yang akan menghilangkan sifat-sifat ini”
(Millennial Star, 23 April 1894, 260).
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Penatua Dallin H. Oaks menjelaskan bagaimana ibunya menerapkan asas
mencari karunia-karunia Roh, “Setelah kehilangan suaminya, ibu saya yang
menjadi janda merasa tidak lengkap. Betapa dia berdoa dengan sungguhsungguh memohon hal-hal yang dia perlukan untuk memenuhi tanggung
jawabnya membesarkan ketiga anaknya yang masih kecil! Dia mencari, dia
layak, dan dia diberkati! Doa-doanya dijawab dengan banyak cara, termasuk
menerima karunia-karunia rohani. Dia memiliki banyak karunia, tetapi
karunia-karunia yang menonjol yang saya ingat adalah karunia-karunia iman,
kesaksian, dan kebijaksanaan. Dia adalah wanita yang hebat di Sion” (Ensign,
September 1986, 72).
Kesimpulan

Imbaulah anggota kelas untuk mencari karunia-karunia Roh dan menggunakan
karunia-karunia yang telah diberikan kepada mereka untuk melayani orang lain.
Sewaktu digerakkan oleh Roh, bersaksilah mengenai kebenaran-kebenaran yang
dibahas dalam pelajaran.

Gagasan Pengajaran
Tambahan
Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan bagi rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Menggunakan karunia-karunia rohani untuk melayani orang lain
Jika gambar-gambar berikut tersedia, bawalah beberapa atau semuanya ke dalam
kelas: Remaja Putri Berceramah di Gereja (Perangkat Gambar Seni Injil 607); Uskup
(Perangkat Gambar Seni Injil 611); Misionaris Mengajarkan Injil Yesus Kritus
(Perangkat Gambar Seni Injil 612); Melayani Orang Sakit (Perangkat Gambar Seni
Injil 613); Pengajaran ke Rumah (Perangkat Gambar Seni Injil 614); dan Saling
Melayani (Perangkat Gambar Seni Injil 615). Perlihatkan gambar-gambar tersebut
satu per satu, dan mintalah anggota kelas untuk menjelaskan bagaimana situasi
dalam setiap gambar memperlihatkan perlunya karunia-karunia Roh.
Mintalah anggota kelas untuk memikirkan tentang tanggung jawab mereka.
Misalnya, mereka mungkin dapat mempertimbangkan tanggung jawab mereka
sebagai orang tua, saudara lelaki dan saudara perempuan, pemimpin imamat
atau organisasi pelengkap, atau pengajar ke rumah atau pengajar berkunjung.
Lalu mintalah mereka merenungkan di dalam hati pertanyaan berikut: Karuniakarunia Roh manakah yang dapat Anda cari untuk memungkinkan Anda
melayani orang lain dengan lebih baik lagi?
2. Karunia-karunia rohani tambahan
• Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan, “Karunia-karunia rohani tidak
terbatas jumlah dan ragamnya. Karunia-karunia yang disebutkan dalam
firman Tuhan yang diwahyukan hanya sekadar ilustrasi” (A New Witness for
the Articles of Faith, 371). Karunia-karunia rohani apakah yang merupakan
tambahan dari karunia-karunia yang disebutkan dalam A&P 46?
Penatua Marvin J. Ashton dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan bahwa
“karunia-karunia yang kurang mencolok” termasuk “karunia untuk bertanya;
karunia untuk mendengarkan; karunia untuk mendengar dan menggunakan
suara yang lembut; ... karunia untuk menghindari pertengkaran; karunia untuk
bersedia menyetujui; ... karunia untuk mencari hal yang benar; karunia untuk
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tidak menghakimi; karunia untuk mencari bimbingan dari Allah; karunia untuk
menjadi seorang murid; karunia untuk peduli kepada orang lain; karunia untuk
dapat merenungkan; karunia untuk memanjatkan doa; karunia untuk
memberikan kesaksian yang kuat; dan karunia untuk menerima Roh Kudus”
(dalam Conference Report, Oktober 1987, 23; atau Ensign, November 1987, 20).
3. Membedakan karunia-karunia Roh yang sejati
Jelaskan bahwa Setan berusaha untuk memperdaya orang dengan karuniakarunia rohani tiruan. Merasa prihatin terhadap pernyataan-pernyataan palsu
mengenai karunia-karunia ini di antara para anggota Gereja, Nabi Joseph Smith
bertanya kepada Tuhan dan menerima sebuah wahyu yang sekarang dicatat
sebagai A&P 50.
Untuk membantu anggota kelas membedakan antara karunia-karunia rohani
yang sejati dan palsu, Anda dapat membahas ulang A&P 50:17–24. Tekankan
bahwa jika karunia itu berasal dari Allah, karunia itu akan mendatangkan
perbaikan dan membuat kita bersukacita. Karunia itu akan menuntun kita untuk
berbuat baik, mengasihi dan melayani Allah, dan percaya kepada Kristus. Jika
pernyataan rohani itu tidak mendatangkan perbaikan, atau jika menuntun kita
untuk berbuat dosa, maka itu bukan dari Allah. Pembahasan mengenai
menghindarkan diri dari tipu daya dan pengaruh-pengaruh jahat akan
dibahas dengan lebih terperinci dalam pelajaran 24.
4. Mengajar dengan Roh
• Jelaskan bahwa ajaran Injil adalah karunia dari Roh (Moroni 10:9–10).
Kemudian bacalah A&P 42:13–14 dan 50:17–18 bersama anggota kelas.
Apakah yang dimaksud dengan mengajar dengan Roh? Mengapa penting
mengajar dengan Roh? (lihat 2 Nefi 33:1; A&P 50:21–22; dan kutipan
berikut).
Buku-Pegangan-Petunjuk Gereja menyatakan: “Seseorang dapat saja
mengajarkan kebenaran besar dan para anggota kelas dapat saja terlibat
dalam pembahasan yang menggairahkan, tetapi kecuali Roh hadir, semua
hal ini tidak akan berkesan kuat pada jiwa” (Buku 2: Para Pemimpin Imamat
dan Organisasi Pelengkap [1998], 308).
• Apakah yang dapat dilakukan para pangajar untuk mengundang Roh ketika
mereka mengajar? (lihat hlm. viii–ix dalam buku pedoman ini). Apakah yang
dapat dilakukan oleh mereka yang sedang diajar untuk mengundang Roh?
• Bacalah A&P 43:8 dan 88:122 bersama anggota kelas. Dengan cara
bagaimanakah ayat-ayat ini berlaku bagi kelas Sekolah Minggu kita? (Tekankan
pentingnya saling mengajar dan meneguhkan satu sama lain). Dengan cara
bagaimanakah Anda telah melihat bahwa mengajar dan belajar dengan Roh
membantu kita saling mendatangkan perbaikan dan bersukacita bersama?
5. Presentasi video “Manusia Tanpa Kefasihan Lidah”
Jika kaset video Ajaran-Ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933) tersedia, pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Manusia Tanpa
Kefasihan Lidah,” segmen video berdurasi enam menit. Jika Anda memutuskan
untuk memperlihatkannya, lakukan pada bagian pelajaran kedua atau ketiga.
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Jelaskan bahwa presentasi tersebut merupakan gambaran mengenai bagaimana
seorang guru yang rendah hati menolong Brigham Young menjadi percaya pada
Injil yang dipulihkan. Video ini diawali dengan kutipan dari sebuah ceramah
konferensi yang diberikan oleh Presiden Young, di mana dia menanyakan, “Hal
apakah yang dapat meyakinkan manusia?” (dalam Journal of Discourses, 1:90).
Imbaulah anggota kelas untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut
sewaktu mereka menyaksikan presentasi video. Setelah itu, ajukanlah
pertanyaan-pertanyaan berikut:
• Hal apa yang membuat orang yakin akan kebenaran Injil?
• Apakah yang dapat kita lakukan untuk mengikuti teladan Eleazer Miller
sewaktu kita mengajarkan Injil?
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“Supaya Engkau ...
Mempersembahkan Sakramen
pada Hari-Ku yang Kudus”

Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memperkuat keinginan mereka untuk
menguduskan hari Sabat.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut:
a. Ajaran dan Perjanjian 59 dan tulisan suci lain dalam pelajaran ini.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut
dalam pelajaran.
3. Jika gambar Yesus Berdoa di Getsemani tersedia, siapkan untuk
menggunakannya dalam pelajaran (62175; Perangkat Gambar Seni Injil 227).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
• Bagaimanakah perasaan Anda sewaktu Anda masuk ke bait suci? (Jika anggota
kelas belum pernah ke bait suci, tanyakan bagaimana perasaan mereka nanti.
Dalam pembahasan ini, bandingkan suasana dalam bait suci dengan suasana
di dunia).
• Bacalah A&P 109:13 bersama anggota kelas. Apa yang membuat bait suci
berbeda dengan tempat-tempat lain? (Tuhan telah menguduskannya. Itu
adalah rumah-Nya).
• Bacalah Kejadian 2:1–3 bersama anggota kelas. Jelaskan bahwa ini adalah
kisah mengenai Tuhan yang menetapkan hari Sabat. Menurut kisah ini, apa
yang membuat hari Sabat berbeda dengan hari-hari lain? (Tuhan telah
menguduskannya. Hari Sabat adalah hari-Nya).
Jelaskan bahwa pelajaran ini adalah mengenai hari Sabat. Tekankan bahwa dalam
banyak hal, kita dapat “memasuki” setiap hari Sabat dengan perasaan khidmat
yang sama seperti ketika kita masuk bait suci. Kita dapat mengingat bahwa Tuhan
telah menguduskan hari Sabat dan bahwa kita memiliki hak istimewa
menyembah dan melayani-Nya pada hari-Nya.

Pembahasan dan
Penerapan
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Pelajaran ini berisikan lebih banyak bahan daripada yang mungkin dapat
diajarkan dalam satu periode kelas. Pilihlah dengan penuh doa bahan yang
akan memenuhi kebutuhan anggota dengan paling baik.

1. Tuhan menetapkan hari Sabat.
Jelaskan bahwa Allah telah menetapkan pola bagi hari Sabat pada waktu
Penciptaan. Setelah bekerja selama enam hari, Dia beristirahat pada hari ketujuh
dan menguduskannya sebagai hari yang kudus (Kejadian 2:2–3). Sejak masa
permulaan, Dia telah memerintahkan anak-anak-Nya untuk menguduskan
hari Sabat.
• Bacalah Keluaran 20:8–11 dan 31:13–17 bersama anggota kelas. Tekankan
bahwa perintah ini banyak sekali diulang dalam tulisan suci. Mengapa
menurut Anda perintah untuk menguduskan hari Sabat sedemikian
penting di sepanjang abad?
Di zaman kelegaan kita, Tuhan kembali menekankan pentingnya hari Sabat.
Melalui Nabi Joseph Smith, Tuhan mewahyukan bahwa pada hari ini kita
hendaknya beribadat kepada-Nya dengan hadir di Gereja, mengambil bagian
dalam sakramen, dan beristirahat dari pekerjaan-pekerjaan kita (A&P 59:9–13).
2. Beribadat kepada Allah dengan menyembah-Nya dalam pertemuanpertemuan Gereja pada hari Minggu.
• Tuhan telah berfirman, “Hendaknya engkau pergi ke rumah sembahyang ...
pada hari-Ku yang kudus” (A&P 59:9). Mengapa menurut Anda penting
mengadakan pertemuan bersama untuk menyembah Allah pada hari Sabat?
Bagaimanakah menghadiri pertemuan-pertemuan Gereja pada hari Minggu
membawa berkat bagi Anda?
• Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan bahwa “setiap pertemuan sakramen
harus menjadi perjamuan rohani” dan “waktu untuk menikmati santapan
rohani” (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 563, 564). Bagaimanakah kita
dapat mencapai ini? Bagaimanakah kita dapat menjadikan kehadiran kita pada
pertemuan-pertemuan hari Minggu lainnya lebih memperkaya rohani?
(Jawaban dapat mencakup; datang dengan sikap siap beribadat, datang tepat
waktu, mempelajari bahan pelajaran yang telah dijadwalkan sebelum kelas,
berperan serta secara aktif, mendengarkan secara seksama, berusaha
memperkuat orang lain, dan tidak mengkritik pembicara atau guru-guru).
Presiden Spencer W. Kimball, Presiden ke-12 Gereja, mengatakan, “Kita tidak
pergi ke pertemuan-pertemuan hari Sabat untuk dihibur atau bahkan hanya
untuk diajar. Kita pergi untuk menyembah Tuhan. Adalah tanggung jawab
perorangan, dan tanpa memandang apa yang diucapkan di mimbar, jika
seseorang ingin menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dia dapat
melakukannya dengan menghadiri pertemuan-pertemuan, mengambil bagian
dalam sakramen, dan merenungkan keindahan-keindahan Injil. Jika kebaktian
tersebut merupakan kegagalan bagi Anda, berarti Anda telah gagal. Tidak ada
seorang pun dapat menyembah untuk Anda” (“The Sabbath—A Delight,”
Ensign, Januari 1978, 4–5).
• Apakah yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita bagi pertemuanpertemuan hari Minggu? Bagaimanakah orang tua dapat menolong anak-anak
mereka memperoleh manfaat yang lebih penuh lagi dari pertemuan-pertemuan
hari Minggu? (Mintalah anggota kelas untuk membagikan pengalamanpengalaman yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan ini).
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• Bagaimanakah musik dapat meningkatkan kerohanian dalam pertemuanpertemuan hari Minggu kita? (lihat Nyanyian Rohani, hlm. vii–ix). Mengapa
penting agar setiap dari kita menyanyikan lagu-lagu rohani? (lihat A&P 25:12).
Bagaimanakah menyanyikan lagu-lagu rohani telah memberkati Anda?
Penatua Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas mengungkapkan keprihatinan
dengan mengatakan bahwa “semakin banyak pemimpin dan anggota Gereja
kita tidak ikut menyanyi dalam lagu-lagu jemaat.” Dia kemudian menasihati,
“Kita hendaknya menyanyikan lagu-lagu Sion—lagu-lagu itu adalah bagian
penting dari peribadatan kita” (dalam Conference Report, Oktober 1991, 29;
atau Ensign November 1991, 22).
• Bagaimanakah kita dapat berperan serta dengan lebih bermakna lagi dalam
doa-doa jemaat dalam pertemuan-pertemuan hari Minggu?
• Mengapa kekhidmatan penting dalam pertemuan Gereja?
Penatua Boyd K. Packer mengatakan bahwa kita hendaknya khimat dalam
ruang kebaktian sehingga kita tidak mengganggu “ketika seseorang sedang
bergumul untuk merasakan komunikasi rohani yang lembut.” Dia juga
memperingatkan agar kekhidmatan “tidak disamakan dengan keadaan diam
secara menyeluruh. Kita harus bersikap toleran terhadap bayi-bayi kecil,
bahkan jika sekali-sekali terjadi suara berisik dari seorang bayi yang sedang
dibawa ke luar dari ruang kebaktian” (dalam Conference Report, Oktober 1991,
28; atau Ensign, November 1991, 22).
Presiden Gordon B. Hinckley menceritakan tentang sebuah peristiwa
memalukan yang dia alami sewaktu menjadi seorang misionaris:
“Kami mengadakan pertemuan di ... balai kota, yang kami sewa. Lantailantainya keras, dan ... setiap kali kursi bergerak terdengar suara berisik. Tetapi
ini bukanlah situasi terburuk yang kami alami. Yang paling buruk adalah
suara berisik dari para anggota cabang yang mengobrol.
Pada suatu kesempatan kami mengundang sebuah keluarga yang telah kami
jumpai sewaktu mencari simpatisan. Dengan harapan besar kami sebagai
misionaris berdiri di depan pintu untuk menyambut mereka. Di dalam aula
terdapat semangat ramah tamah yang biasa, di mana para anggota berbicara
dengan ribut satu sama lain. Ketika keluarga ini masuk ke dalam ruangan,
mereka dengan tenang pergi menuju beberapa kursi, berlutut sebentar, dan
menutup mata mereka sambil berdoa. Mereka kemudian duduk dengan sikap
khidmat di tengah-tengah semua kegaduhan itu.
Terus terang, saya merasa malu. Mereka telah datang ke tempat yang mereka
anggap tempat kebaktian, dan mereka berperilaku sebagaimana mestinya.
Di akhir pertemuan mereka pergi dengan tenang, dan ketika kami berjumpa
dengan mereka pada kesempatan berikutnya mereka mengatakan kepada
kami perasaan kecewa mereka terhadap apa yang telah mereka alami. Saya
tidak pernah melupakan hal itu” (Teachings of Gordon B. Hinckley, 557).
• Bagaimanakah kita dapat memperbaiki kekhidmatan dalam pertemuanpertemuan Gereja?
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3. Beribadat kepada Allah dengan mengambil sakramen.
Perlihatkan gambar Yesus yang sedang berdoa di Getsemani.
• Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk mengambil sakramen pada
hari Sabat (A&P 59:9, 12). Mengapa penting mengambil sakramen setiap
minggu? (lihat A&P 59:9; 3 Nefi 18:6–7; dan kutipan berikut).
Penatua Joseph B. Wirthlin dari Kuorum Dua Belas mengatakan, “Jendela harus
dicuci secara teratur untuk membersihkan debu dan kotoran .... Tepat seperti
jendela duniawi memerlukan pembersihan terus-menerus, demikian juga jendela
rohani kita .... Dengan mengambil sakramen secara layak untuk memperbarui
perjanjian baptisan kita, kita dapat menjernihkan pandangan kita akan tujuan
kekal kehidupan dan prioritas ilahi. Doa sakramen mengajak kita untuk mawas
diri, bertobat dan meningkatkan pengabdian kita sewaktu kita menyatakan
kerelaan kita untuk mengingat Juruselamat kita, Yesus Kristus” (dalam
Conference Report, Oktober 1995, 103; atau Liahona, Januari 1996, 63).
• Bagaimanakah mengambil sakramen telah memberikan berkat dalam
kehidupan Anda?
• Bagaimanakah kita dapat mempersiapkan diri kita untuk mengambil
sakramen? Bagaimanakah orang tua dapat menolong anak-anak mereka
mempersiapkan diri bagi tata cara ini? (Anda mungkin membahas bagaimana
menolong anak-anak dari kelompok umur yang berbeda). Bagaimanakah
menyanyikan lagu sakramen menolong Anda mempersiapkan diri?
Bagaimanakah doa-doa sakramen menolong Anda mempersiapkan diri?
(lihat A&P 20:77, 79).
• Mengapa kita harus layak sewaktu mengambil sakramen? (lihat 1 Korintus
11:28–29; 3 Nefi 18:29; Mormon 9:29).
• Bagaimanakah kita dapat menjaga pikiran dan hati kita terpusat pada Yesus
sewaktu kita mengambil sakramen?
• Bagaimanakah kita dapat menjadikan tata cara sakramen lebih bermakna
di dalam kehidupan kita? (Tekankan bahwa tata cara ini hendaknya tidak
dijadikan sekadar kebiasaan atau rutinitas). Bagaimanakah mengambil
sakramen memperkuat tekad kita kepada Juruselamat pada hari-hari lainnya?
• Pada hari Sabat kita tidak saja mengambil sakramen, melainkan kita juga
hendaknya mempersembahkan sakramen dan kewajiban kita sendiri kepada
Tuhan (A&P 59:9, 12). Ini berarti bahwa kita hendaknya memberikan
persembahan atau pengurbanan yang memperlihatkan pengabdian kita
kepada-Nya. Pengurbanan-pengurbanan apakah yang hendaknya kita
persembahkan? (lihat A&P 59:8; catatan kaki a untuk A&P 59:12; A&P 64:34;
97:8; dan kutipan berikut).
Penatua M. Russell Ballard dari Kuorum Dua Belas mengatakan:
“Setelah pelayanan fana-Nya, ... Yesus mengatakan kepada para Rasul orangorang Nefi bahwa Dia tidak lagi menerima kurban bakaran tetapi muridmurid-Nya hendaknya mempersembahkan ‘hati yang patah dan jiwa yang
penuh sesal’ (3 Nefi 9:19–20; lihat juga A&P 59:8, 12). Tuhan tidak lagi
mengharuskan kita mempersembahkan hewan atau biji-bijian, kini Dia ingin
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agar kita menyingkirkan semua yang bukan dari Allah. Pelaksanaan hukum
pengurbanan yang lebih tinggi ini menembus ke dalam sanubari jiwa
seseorang ....
... Ketika kita mengatasi keinginan-keinginan egois kita dan mengutamakan
Allah di dalam kehidupan kita dan berjanji untuk melayani Dia tanpa
memedulikan biayanya, maka kita menjalankan hukum pengurbanan”
(“The Law of Sacrifice,” Ensign, Oktober 1998, 10–11).
4. Beribadat kepada Allah dengan beristirahat dari pekerjaan Anda.
• Dalam A&P 59:10, Tuhan mewahyukan agar kita hendaknya “beristirahat dari
pekerjaan [kita]” pada hari Sabat (lihat juga ayat 13). Apakah yang dimaksud
dengan beristirahat dari pekerjaan kita? Bagaimanakah beristirahat dari
pekerjaan kita memperlihatkan ibadat kita kepada Allah?
• Sebagai bagian dari beristirahat dari pekerjaan kita, kita hendaknya menahan
diri dari melakukan pembelian atau penjualan, pergi ke tempat-tempat
hiburan, dan melakukan kepentingan-kepentingan duniawi lainnya pada hari
Sabat (lihat Yesaya 58:13, perhatikan ungkapan “tidak menginjak-injak ...
melakukan urusanmu” dan “tidak menjalankan segala acaramu”). Kegiatankegiatan apakah yang tampaknya menghilangkan roh hari Sabat bagi Anda?
Urusan-urusan duniawi apakah yang cenderung mengganggu hari Sabat?
Bagaimanakah kita dapat terbebas dari urusan-urusan ini?
Uskup yang mengetuai H. David Burton mengatakan, “Nah, saya tahu itu sulit,
terutama bagi kaum muda kita, untuk memilih mematuhi hari Sabat ketika
regu-regu atletik yang amat ingin mereka ikuti menjadwalkan pertandingan
mereka secara teratur pada hari Minggu. Saya juga tahu tampaknya hal kecil
bagi banyak orang yang membutuhkan hanya beberapa benda pada hari Sabat
untuk berhenti sebentar di sebuah toko untuk berbelanja di hari Minggu.
Tetapi saya juga tahu bahwa mengingat untuk mematuhi hari Sabat
merupakan salah satu perintah terpenting yang dapat kita patuhi dalam
mempersiapkan diri kita untuk menjadi penerima bisikan Roh” (dalam
Conference Report, Oktober 1998, 9; atau Liahona, Januari 1999, 10).
• Beristirahat dari pekerjaan kita tidak berarti kita harus bermalas-malasan.
Sebaliknya, kita hendaknya mengikuti teladan Juruselamat dan “berbuat baik
pada hari Sabat” (Matius 12:12; lihat juga Lukas 13:10–17; Yohanes 5:1–19).
Kegiatan-kegiatan apakah yang menurut Anda baik dilakukan pada hari Sabat?
(Tulislah jawaban anggota kelas di papan tulis). Bagaimanakah kita dapat
memperbaiki waktu kebaktian pribadi kita pada hari Sabat?
Presiden Spencer W. Kimball mengajarkan, “Sabat adalah hari kudus untuk
melakukan hal-hal yang layak dan kudus. Tidak melakukan pekerjaan dan
rekreasi adalah penting, tetapi ini tidak cukup. Hari Sabat mengharuskan agar
seseorang memiliki pikiran dan tindakan yang membangun, dan jika seseorang
hanya bermalas-malasan tanpa melakukan apa pun pada hari Sabat, maka dia
melanggar hari Sabat. Untuk menguduskannya, seseorang hendaknya berlutut
dalam doa, mempersiapkan pelajaran, mempelajari Injil, merenungkan,
mengunjungi orang sakit dan yang menderita, menulis surat kepada
misionaris, tidur siang, membaca bacaan yang sehat, dan menghadiri
semua pertemuan pada hari itu” (Ensign, Januari 1978, 4).
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• Bagaimanakah kita dapat menentukan apa yang pantas untuk kita lakukan
pada hari Sabat? (Jawaban dapat mencakup: memastikan agar kegiatankegiatan kita menghormati Allah, meningkatkan rohani, memelihara iman,
memperkuat keluarga, menolong atau memberkati orang lain, dan terlepas
dari kegiatan sehari-hari dunia).
• Bagaimanakah kita dapat memperkuat keluarga kita pada hari Sabat?
Bagaimanakah para orang tua dapat menolong anak-anak menikmati hari
Sabat dan menguduskannya? (Lihat kutipan-kutipan berikut. Mintalah
anggota kelas untuk membagikan pengalaman-pengalaman pribadi yang
berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Tantanglah anggota kelas
untuk memilih satu cara khusus yang akan menjadikan hari Sabat lebih
bermakna bagi keluarga mereka).
Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Biarlah Orang Suci Zaman Akhir
berada di rumah mereka, mengajar keluarga mereka, membaca tulisan suci,
melakukan hal-hal yang sehat dan indah dan berhubungan dengan Tuhan
pada hari Sabat” (“Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B.
Hinckley,” Ensign, Juli 1996, 73).
Presiden Hinckley juga menasihati, “Tetapi saya tidak ingin terlalu sopan.
Saya tidak ingin Anda mengunci anak-anak Anda di dalam rumah dan
membacakan Alkitab sepanjang sore kepada mereka. Bersikaplah bijaksana.
Berhati-hatilah. Tetapi jadikanlah hari itu sebagai hari saat Anda dapat duduk
bersama keluarga Anda dan berbicara mengenai hal-hal yang kudus dan baik”
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 559–60).
Presidensi Utama memberikan nasihat berikut ketika mengumumkan
penggabungan jadwal pertemuan hari Minggu pada tahun 1980:
“Sebuah tanggung jawab lebih besar akan diletakkan ke atas para anggota
perorangan dan keluarga untuk menguduskan hari Sabat dengan semestinya.
Lebih banyak waktu tersedia untuk mempelajari tulisan suci secara pribadi
dan pembelajaran Injil yang berpusat pada keluarga ....
Diharapkan bahwa dengan adanya jadwal baru untuk pertemuan-pertemuan
dan kegiatan-kegiatan ini akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang lebih
besar bagi para anggota Gereja” (Church News, 2 Februari 1980, 3).
• Hari Sabat seharusnya menjadi hari untuk berdoa (A&P 59:14). Dalam hal-hal
apakah kita dapat menjadi lebih penuh doa pada hari ini? Bagaimanakah kita
dapat menjadikan doa-doa kita lebih bermakna?
• Apakah tantantangan-tantangan yang kita hadapi untuk menjadikan hari
Sabat sebagai hari yang bermakna seperti yang Anda inginkan? Apakah usaha
Anda untuk mengatasi tantangan-tantangan ini? Bagaimanakah memiliki
perencanaan yang cermat dapat menolong Anda menghilangkan atau
mengatasi tantangan-tantangan ini?
5. Tuhan memberkati mereka yang menguduskan hari Sabat.
• Bacalah A&P 59:9, 13, 15–17 bersama anggota kelas. Berkat-berkat apakah yang
dijanjikan Tuhan kepada mereka yang menguduskan hari Sabat? (Tulislah
jawaban mereka di papan tulis).
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• Bagaimanakah menguduskan hari Sabat menolong kita menjadi “tak ternoda
dari dunia”? (A&P 59:9; jawaban dapat mencakup; bahwa menguduskan hari
Sabat dapat menolong kita bertobat, memperbarui janji-janji baptisan kita,
dan memusatkan pikiran kita pada Allah dan hal-hal yang memiliki makna
kekal daripada hal-hal duniwi).
• Bagaimanakah mematuhi hari Sabat menolong kita menerima sukacita
penuh, seperti yang dijanjikan Tuhan dalam A&P 59:13? Bagaimanakah
mematuhi hari Sabat dengan semestinya telah menolong Anda merasa
diperkuat secara jasmani dan rohani? Bagaimanakah hal itu telah
menolong Anda menjadi lebih produktif pada hari-hari lainnya?
• Tuhan telah berjanji bahwa mereka yang mematuhi hari Sabat akan
menerima “kegenapan bumi” dan “barang-barang yang baik ... berasal dari
bumi” (A&P 59:16–17; lihat juga Yesaya 58:14). Bagaimanakah Anda telah
melihat janji ini digenapi?
• Bagaimanakah Anda dan keluarga Anda telah diberkati setelah Anda
menguduskan hari Sabat?
• Tuhan mewahyukan bahwa hari Sabat hendaknya menjadi hari “bersukacita”
(A&P 59:14). Yesaya mengatakan bahwa kita hendaknya “menyebutkan hari
Sabat hari kenikmatan” (Yesaya 58:13). Apakah hari Sabat tampaknya lebih
merupakan hari yang penuh batasan-batasan daripada hari kenikmatan bagi
Anda? Bagaimanakah kita dapat menjadikan hari Sabat sebagai hari bersukacita
dan “hari kenikmatan” dalam kehidupan kita? (Salah satu caranya adalah
dengan memusatkan perhatian kita pada apa yang seharusnya kita lakukan
daripada hal yang seharusnya tidak kita lakukan).
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Imbaulah anggota kelas untuk memeriksa bagaimana mereka dapat memperbaiki
kepatuhan mereka akan hari Sabat. Berikan kesaksian bahwa sewaktu mereka
menguduskan hari ini, Tuhan akan memberkati mereka dengan kekuatan rohani
dan sukacita yang bertambah.

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Saran untuk menolong mereka yang harus bekerja pada hari Minggu
Jelaskan bahwa para anggota Gereja hendaknya berusaha dengan segenap
kemampuan mereka untuk memilih pekerjaan yang tidak mengharuskan mereka
bekerja pada hari Minggu. Tetapi, ada kalanya perusahaan mengharuskan
pekerjaan dilakukan pada hari Minggu. Tanyakan apakah ada di antara anggota
kelas dapat mengingat saat seperti itu atau yang dialami anggota keluarga
lainnya. Bahaslah bagaimana mempertahankan roh hari Sabat sebanyak
mungkin dalam keadaan seperti ini. Sarankan agar anggota kelas mengatakan ke
perusahaan mereka mengenai keinginan mereka untuk menguduskan hari Sabat.
(Jika Anda mengajar remaja, lihat pamflet Untuk Kekuatan Remaja, hlm. 32–33
[36550 299]).
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2. Tuhan memberkati kita secara kelompok sewaktu kita menguduskan
hari Sabat
Selain memberkati kita secara perorangan sewaktu kita menguduskan hari Sabat,
Tuhan juga memberkati kita secara kelompok. Misalnya, Dia dapat memberkati
kita dalam kelompok gereja atau masyarakat. Ini menekankan perlunya kita
bersatu dalam menguduskan hari Sabat.
Apa yang akan terjadi dengan pengabaian terhadap menguduskan hari Sabat?
Bagaimana masyarakat Anda akan mendapat manfaat atau dijauhkan dari berkatberkat berdasarkan pada kepatuhan terhadap hari Sabat?
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Hukum Persepuluhan
dan Hukum Puasa

Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memperkuat keinginan mereka untuk
membayar penuh persepuluhan dan menjalankan hukum puasa.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci berikut:
a. Ajaran dan Perjanjian 59:13–14, 21; 119; 120.
b. Yesaya 58:6–12; Maleakhi 3:8–12 atau 3 Nefi 24:8–12; Matius 6:16–18 atau
3 Nefi 13:16–18 (tulisan suci tambahan).
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut
dalam pelajaran.
3. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah selembar uang
kertas ke dalam kelas.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Perlihatkan selembar uang kertas.
• Apakah yang mungkin dilambangkan uang ini?
Biarkan anggota kelas memberikan jawaban singkat. Kemudian tekankan bahwa
bergantung pada bagaimana uang itu digunakan, uang dapat melambangkan
hal-hal dan konsep yang sangat berbeda. Misalnya, uang dapat melambangkan
harta milik materi, kekuasaan, keserakahan, atau hanya kebutuhan mendasar
kehidupan.
Untuk mengakhiri pembahasan ini, tekankan bahwa jika uang digunakan
dengan cara tertentu, bahkan dalam jumlah yang kecil pun, uang dapat
melambangkan keinginan kita untuk menolong membangun kerajaan Allah.
Uang dapat melambangkan kepedulian kita terhadap orang lain. Dan uang dapat
melambangkan iman, kepatuhan, dan kasih kita kepada Tuhan. Jelaskan bahwa
pelajaran ini membahas bagaimana kita dapat membangun kerajaan Allah dan
melayani orang lain dengan membayar persepuluhan dan persembahan puasa.

Pembahasan dan
Penerapan
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Pelajaran ini berisi lebih banyak bahan daripada yang mungkin dapat diajarkan
dalam satu periode kelas. Pilihlah dengan penuh doa bagian tulisan suci,
pertanyaan, dan bahan-bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik.

1. Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk membayar persepuluhan.
Dia telah menjanjikan berkat-berkat besar kepada mereka yang mematuhi
perintah ini.
Definisi Tuhan tentang persepuluhan
• Nabi Joseph Smith menerima sebuah wahyu mengenai persepuluhan pada
tanggal 8 Juli 1838 di Far West, Missouri. Bacalah A&P 119:3–4 bersama
anggota kelas. Apakah definisi Tuhan mengenai persepuluhan sebagaimana
diwahyukan dalam ayat-ayat ini?
Untuk membantu anggota kelas memahami apa yang dimaksud persepuluhan
penuh, bagikanlah pernyataan berikut:
Presidensi Utama memberikan definisi berikut mengenai persepuluhan:
“Pernyataan paling sederhana yang kita tahu adalah pernyataan dari
Tuhan sendiri, yaitu, bahwa para anggota Gereja hendaknya ‘setahun
sekali membayarkan sepersepuluh dari seluruh pendapatan mereka.’ Tidak
seorang pun dibenarkan membuat pernyataan lain selain pernyataan ini”
(surat Presidensi Utama, 19 Maret 1970).
Presiden Joseph Fielding Smith dari Kuorum Dua Belas menjelaskan,
“Sungguh mencengangkan betapa banyak alasan yang dibuat dan penafsiran
yang diberikan mengenai apa yang dimaksud dengan sepersepuluh itu ....
Meskipun demikian, telah tertulis demikian, bahwa jika kita memberikan
ukuran terhadap persepuluhan maka hal itu akan diukurkan kembali kepada
kita. Jika kita kikir kepada Tuhan, maka Dia dapat kikir kepada kita, atau
dengan perkataan lain, Dia akan menahan berkat-berkat-Nya” (Church History
and Modern Revelation, jilid 2 [1953], 2:92).
Janji-janji Tuhan kepada pembayar persepuluhan
• Bacalah Maleakhi 3:8–9 atau 3 Nefi 24:8–9 bersama anggota kelas. Dalam halhal apakah kita “menipu Allah” jika kita tidak membayar persepuluhan dan
persembahan? (Anda dapat meminta anggota kelas membaca A&P 59:21 dan
104:14 sewaktu mereka membahas pertanyaan ini).
• Bacalah Maleakhi 3:10–12 atau 3 Nefi 24:10–12 bersama anggota kelas.
Apakah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang membayar persepuluhan?
(Tulislah jawaban anggota kelas di papan tulis).
Penatua John A. Widtsoe dari Kuorum Dua Belas berbicara mengenai berkatberkat rohani yang datang ketika kita membayar persepuluhan:
“Pembayar persepuluhan membangun hubungan dengan Tuhan. Ini
adalah pahala yang paling membahagiakan. Kepatuhan terhadap hukum
persepuluhan, seperti halnya dengan hukum-hukum lainnya, membawa
sukacita yang mendalam, kepuasan dan pengertian yang tidak dapat
diperoleh dengan cara lain. Manusia menjadi mitra dalam arti yang
sesungguhnya, sekalipun mitra yang sederhana, bersama Tuhan dalam
program besar dan kekal yang telah ditegakkan bagi keselamatan umat
manusia. Asas-asas kebenaran menjadi lebih jelas dipahami; lebih mudah
dijalankan. Hubungan yang baru ditegakkan di antara manusia dan
Penciptanya. Doa menjadi lebih mudah. Keraguan sirna; iman berkembang;
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kepastian dan keberanian mengangkat jiwa. Pengertian rohani dipertajam;
suara kekal didengar lebih jelas. Manusia menjadi lebih seperti Bapanya yang
di Surga” (dalam Deseret News, 16 Mei 1936, Church Section, 5).
Kisah berikut, yang diceritakan oleh Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua
Belas, menggambarkan bagaimana kita dapat menerima berkat-berkat jasmani
sewaktu kita membayar persepuluhan:
“Sewaktu Perang Dunia II, Ibu saya yang sudah menjanda harus menghidupi
tiga anaknya yang masih kecil-kecil dari gaji seorang guru yang jumlahnya
sedikit. Ketika saya menyadari bahwa kami tidak memiliki barang-barang
yang kami inginkan karena kami tidak memiliki cukup uang, saya
menanyakan kepada Ibu saya mengapa dia membayar persepuluhan yang
begitu banyak dari gajinya. Saya tidak pernah lupa penjelasan yang dia
berikan, ‘Dallin, mungkin ada orang yang bisa hidup berkecukupan tanpa
membayar persepuluhan, tetapi kita tidak bisa. Tuhan telah memilih untuk
mengambil ayahmu dan meninggalkan Ibu untuk membesarkan kamu
bersama saudara-saudaramu. Ibu tidak dapat melakukan hal itu tanpa berkatberkat dari Tuhan, dan Ibu memperoleh berkat-berkat tersebut dengan
membayar persepuluhan secara jujur. Jika Ibu membayar persepuluhan, maka
Tuhan berjanji kepada Ibu bahwa Dia akan memberkati kita, dan kita harus
mendapatkan berkat-berkat itu jika kita ingin hidup berkecukupan’” (dalam
Conference Report, April 1994, 43–44; atau Ensign, Mei 1994, 33).
• Bagaimanakah Anda telah diberkati setelah Anda menjalankan hukum
persepuluhan? (Mintalah anggota kelas untuk menceritakan bagaimana
mereka telah diberkati secara rohani atau jasmani).
Alasan membayar persepuluhan
Tekankan bahwa kita hendaknya membayar persepuluhan karena kita mengasihi
Tuhan dan beriman kepada-Nya, bukan hanya karena kita membutuhkan berkatberkat.
• Bagaimanakah membayar persepuluhan memperlihatkan kasih kita kepada
Tuhan? Bagaimanakah membayar persepuluhan memengaruhi hubungan kita
dengan-Nya?
• Penatua Joseph B. Wirthlin dari Kuorum Dua Belas mengatakan bahwa
“pembayaran persepuluhan tidak ada hubungannya dengan uang, tetapi lebih
berhubungan dengan iman” (dalam Conference Report, April 1990, 41; atau
Ensign, Mei 1990, 32). Bagaimanakah persepuluhan lebih mengenai iman
daripada uang?
• Mengapa kadang-kadang membayar persepuluhan merupakan suatu
tantangan? Apakah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan itu?
(Mintalah anggota kelas untuk menceritakan mengenai situasi-situasi ketika
mereka atau seseorang yang mereka kenal harus mengatasi tantangantantangan agar dapat membayar persepuluhan).
Penggunaan dana persepupuluhan
• Siapakah yang menentukan bagaimana dana persepuluhan digunakan? (lihat
A&P 120. Perhatikan bahwa dalam wahyu ini, ungkapan “uskup serta para
penasihatnya” merujuk pada Keuskupan yang Mengetuai. Ungkapan
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“penasihat tinggi” merujuk kepada Kuorum Dua Belas Rasul. Presidensi
Utama, Kuorum Dua Belas, dan Keuskupan yang Mengetuai merupakan
Dewan Pengatur Persepuluhan).
Presiden Gordon B. Hinckley berbicara mengenai penghargaan yang dalam
kepada Dewan Pengatur Persepuluhan terhadap dana persepuluhan:
“Saya menyimpan di lemari di belakang meja saya, sumbangan sepeser sang
janda, yang diberikan kepada saya di Yerusalem bertahun-tahun yang lalu sebagai
pengingat, pengingat yang berkesinambungan, akan kekudusan dana yang harus
kami tangani. Uang sepeser itu berasal dari si janda, sebagai sumbangannya yang
setara dengan persepuluhan dari orang yang kaya, dan yang harus digunakan
dengan kecermatan dan pertimbangan untuk tujuan-tujuan Tuhan. Kami
memperlakukannya dengan hati-hati dan melindunginya serta berusaha dengan
berbagai cara untuk memastikan bahwa uang itu digunakan menurut cara yang
kami rasa Tuhan inginkan bagi pengembangan pekerjaan-Nya dan pembinaan
umat-Nya” (dalam Conference Report, Oktober 1996, 69; atau Liahona, Januari
1997, 45).
• Untuk apakah dana persepuluhan digunakan?
Penatua Dallin H. Oaks menjelaskan, “Dana [persepuluhan] digunakan untuk
membangun dan memelihara bait suci serta rumah-rumah ibadat, untuk
melaksanakan pekerjaan misi di seluruh dunia, untuk menerjemahkan dan
menerbitkan tulisan suci, untuk menyediakan sumber-sumber untuk
menebus orang yang telah meninggal, untuk membiayai pendidikan
keagamaan, dan untuk mendukung tujuan-tujuan Gereja lainnya yang dipilih
oleh para hamba Tuhan yang telah ditunjuk” (dalam Conference Report, April
1994, 46; atau Ensign, Mei 1994, 35).
Mintalah anggota kelas untuk memikirkan pernyataan Penatua Oaks tersebut dan
mempertimbangkan bagaimana mereka telah diberkati karena bait suci, gedunggedung pertemuan, pekerjaan misi, tulisan suci, pekerjaan untuk menebus orang
yang telah meninggal, dan seminari atau institut. Tekankan bahwa berkat-berkat
terbesar yang dapat kita terima ditautkan langsung dengan kepatuhan terhadap
hukum persepuluhan. Sewaktu kita merenungkan berkat-berkat ini, kita dapat
melihat bahwa Tuhan benar-benar “membukakan ... tingkap-tingkap langit, dan
mencurahkan ... berkat kepadamu sampai berkelimpahan” (Maleakhi 3:10; lihat
juga 3 Nefi 24:10).
2. Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa dan membayar
persembahan puasa dengan murah hati.
Jelaskan bahwa hukum lain yang telah dipulihkan Tuhan di zaman akhir adalah
hukum puasa. Untuk mematuhi hukum ini, kita berpuasa sebagai Gereja sekali
sebulan, biasanya pada hari Minggu pertama setiap bulan. Kita diperintahkan
bahwa pelaksanaan hari puasa yang benar mencakup tidak makan dan minum
selama dua kali makan berturut-turut dan menghadiri pertemuan kesaksian dan
puasa. Anda dapat menekankan bahwa selain berpuasa pada hari-hari puasa, kita
dapat berpuasa selama beberapa kali kapan saja kita merasa adanya keperluan
khusus untuk berpuasa.
Tekankan bahwa puasa lebih dari sekadar berpantang makan. Puasa dapat
menjadi pengalaman yang menyenangkan jika kita berpuasa dengan suatu
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tujuan, mempersiapkan diri untuk berpuasa, dan berdoa. Tulislah di papan tulis
Tujuan, Persiapan, Doa.
• Apakah beberapa tujuan untuk berpuasa? (Jawaban dapat mencakup: bahwa
kita dapat berpuasa agar lebih dekat dengan Tuhan, menerima bimbingan,
meningkatkan kekuatan rohani kita, agar rendah hati, menyerahkan
keinginan jasmani kita kepada keinginan roh kita, mengatasi godaan atau
kelemahan, memperkuat kesaksian kita, dan memohon kepada Tuhan untuk
memberkati orang lain). Dengan cara apakah berpuasa dengan suatu tujuan
telah menambahkan makna bagi puasa Anda?
• Beberapa hal apakah yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri
sebelum berpuasa? Dengan cara apakah puasa kita lebih bermakna ketika kita
siap melaksanakannya?
• Kita hendaknya berdoa pada awal puasa, pada waktu puasa, dan pada akhir
puasa. Mengapa penting bagi kita untuk berdoa ketika kita berpuasa?
• Bacalah A&P 59:13–14 dan Matius 6:16–18 atau 3 Nefi 13:16–18 bersama
anggota kelas. Menurut tulisan suci ini, bagaimanakah kita seharusnya
bertindak ketika kita berpuasa? Mengapa menurut Anda puasa disamakan
dengan kegembiraan dan sukacita? Apakah yang telah Anda lakukan untuk
menjadikan puasa sebagai suatu pengalaman yang penuh sukacita?
Jelaskan bahwa pada hari Minggu puasa, puasa yang benar mencakup memberikan
persempahan puasa dengan murah hati untuk menolong memelihara mereka yang
membutuhkan. Persembahan puasa pertama digunakan untuk menolong anggota
yang tinggal di lingkungan dan wilayah yang bersangkutan. Uskup dapat
menggunakan dana ini untuk menyediakan makanan, pakaian, dan bantuan
untuk menunjang kehidupan lainnya kepada mereka yang membutuhkan.
• Mengapa memberikan persembahan puasa merupakan bagian penting
dari menjalankan hukum puasa? (Jawaban dapat mencakup: bahwa
dengan memberikan persembahan puasa kita melayani orang lain dan
memperlihatkan kasih kita kepada mereka yang membutuhkan).
• Seberapa murah hatikah hendaknya kita ketika kita membayar persembahan
puasa?
Presiden Spencer W. Kimball mengatakan, “Kadang-kadang kita telah bersikap
agak kikir [tidak mau membagi] dan menghitung bahwa kita telah makan satu
telur untuk sarapan pagi dan biayanya beberapa ratus rupiah dan kemudian
kita memberikan jumlah itu kepada Tuhan. Menurut hemat saya ketika kita
berada dalam keadaan mampu, sebagaimana halnya banyak di antara kita,
kita hendaknya bersikap sangat murah hati ... dan memberikan, bukan hanya
jumlah dari yang kita tabung melalui dua kali makan puasa kita, mungkin
lebih banyak dari itu—sepuluh kali lebih banyak jika kita berada dalam
keadaan mampu melakukannya” (dalam Conference Report, April 1974, 184).
• Apa sajakah konsekuensinya jika kita membayar persembahan puasa dengan
murah hati? (lihat Yesaya 58:6–7 dan kutipan berikut).
Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Pikirkan ... mengenai apa yang
akan terjadi jika asas-asas hari puasa dan persembahan puasa dipatuhi di
seluruh dunia. Orang yang lapar akan diberi makan, yang telanjang diberi
pakaian, dan yang tunawisma diberi perlindungan. Beban pajak kita akan
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menjadi ringan. Para pemberi tidak akan menderita melainkan akan diberkati
oleh pengurbanan kecilnya untuk berpantang makan ini. Tingkat kepedulian
dan tidak mementingkan diri yang baru akan tumbuh di dalam hati orang
di mana-mana” (dalam Conference Report, April 1991, 73; atau Ensign, Mei
1991, 52–53).
• Bacalah Yesaya 58:8–12 bersama anggota kelas. Apa yang telah dijanjikan
Tuhan kepada mereka yang mematuhi hukum puasa? Dengan cara apakah
puasa telah menolong Anda? Apakah yang dapat kita lakukan agar lebih
tekun dalam menjalankan hukum puasa?
Rangkuman

Tekankan bahwa ketika kita membayar persepuluhan dengan penuh iman, kita
menyumbang bagi pembangunan kerajaan Allah. Memberikan persembahan
puasa dengan murah hati adalah salah satu cara kita dapat menyatakan bahwa
kita adalah murid Juruselamat, yang mengatakan, “Segala sesuatu yang kamu
lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah
melakukannya untuk Aku” (Matius 25:40).
Imbaulah anggota kelas untuk membayar persepuluhan secara jujur dan
menjalankan hukum puasa. Berikanlah kesaksian Anda sebagaimana
digerakkan oleh Roh.

Gagasan Mengajar
Tambahan

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Pembahasan dan penyajian kelompok
Bagilah anggota kelas menjadi empat kelompok kecil. Tugaskan masing-masing
kelompok untuk mempersiapkan penyajian yang didasarkan pada bagian-bagian
tulisan suci dan pertanyaan dalam setiap bagian pelajaran.
2. Menjadikan persepuluhan dan persembahan sebagai kewajiban keuangan
pertama kita
Bagikanlah nasihat dari Penatua Marvin J. Ashton dari Kuorum Dua Belas
berikut ini:
“Pengelolaan keuangan yang berhasil dalam setiap rumah OSZA dimulai dengan
pembayaran persepuluhan secara jujur. Jika persepuluhan dan persembahan
puasa kita adalah kewajiban pertama yang dipenuhi setelah menerima gaji, maka
tekad kita terhadap asas penting Injil ini akan diperkuat dan kemungkinan salah
urus keuangan akan berkurang. Membayar persepuluhan dengan segera kepadaNya, yang tidak datang untuk memeriksa kita setiap bulan akan mengajar kita
dan anak-anak kita untuk menjadi jujur dengan orang-orang yang berhubungan
dekat dengan kita” (One for the Money: Guide to Family Finance [brosur, 1992], 3).
3. Memberi daripada menerima
Berilah setiap anggota kelas selembar kertas dan pena atau pinsil. Mintalah mereka
membuat daftar beberapa cara bagaimana mereka biasanya membelanjakan uang
mereka. Tantanglah mereka untuk mencatat kebiasaan berbelanja mereka untuk
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bulan berikutnya dan kemudian mengevaluasi seberapa lebih murah hati mereka
terhadap mereka yang membutuhkan.
• Bagaimanakah remaja Gereja dapat menolong orang yang miskin dan yang
membutuhkan? (Jika Anda mengajar remaja, imbaulah mereka untuk
memberikan pelayanan dan membayar persembahan puasa. Anda mungkin
juga ingin menekankan bahwa pemegang Imamat Harun sering membantu
uskup dengan urusan-urusan jasmani misalnya mengumpulkan persembahan
puasa). Apakah yang dapat dilakukan orang tua untuk mendorong anak-anak
mereka menolong orang yang miskin dan yang membutuhkan?
4. “Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita” (2 Korintus 9:7)
• Bacalah 2 Korintus 9:6–8 bersama anggota kelas. Bagaimanakah kita dapat
mengikuti nasihat ini dalam pembayaran persepuluhan dan persembahan
puasa kita? Mengapa sikap dan motivasi kita penting ketika membayar
persepuluhan dan persembahan puasa?
5. Mengikuti teladan Juruselamat sewaktu kita berpuasa
Jelaskan bahwa kita dapat belajar banyak dari teladan Juruselamat ketika Dia
berpuasa di padang gurun:
a. Ketika Yesus berpuasa, Dia “berbicara kepada Allah” (TJS terhadap, Matius 4:2).
Bagi kita, puasa hendaknya merupakan waktu untuk berbicara kepada Allah.
b. Setelah puasa-Nya selesai, Juruselamat menahan cobaan-cobaan Iblis dan
“dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea” (Lukas 4:2–14; lihat juga
Matius 4:3–11). Melalui puasa, kita dapat memperoleh kekuatan rohani.
6. Berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur
Dalam sebuah ceramah konferensi umum, Presiden Gordon B. Hinckley
membacakan sepucuk surat yang ditulis oleh seorang wanita yang
mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Penulis surat tersebut
mengatakan, “Kebanyakan puasa saya adalah puasa ‘rasa syukur ’ ” (dalam
Conference Report, Oktober 1994, 75; atau Ensign, November 1994, 54).
Bagikanlah contoh-contoh puasa “rasa syukur” berikut:
Pada tanggal 26 Desember 1842 di Nauvoo, Illinois, Nabi Joseph Smith ditahan
secara tidak adil dan dipanggil untuk pergi ke Springfield, Illinois. Tuduhantuduhan terhadapnya dicabut pada tanggal 6 Januari 1843, sehingga dia
diizinkan untuk kembali ke Nauvoo. Untuk merayakannya, Kuorum Dua Belas
menetapkan “satu hari sebagai hari kerendahan hati, puasa, pujian, doa, dan
rasa syukur” (History of the Church, 5:209, 244, 248).
Seorang ibu merasa prihatin bahwa putranya, yang sedang melayani sebagai
misionaris penuh-waktu, tidak memiliki kesaksian yang cukup kuat untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin dia hadapi. Kemudian dia
menerima berita mengenai keberhasilan putranya di ladang misi. Dengan hati
yang penuh rasa syukur, dia berpuasa dengan satu-satunya tujuan untuk
mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan bahwa putranya ingin menjadi
misonaris teladan. Ketika putranya sadar akan puasa rasa syukur ibunya,
dia berjanji untuk bekerja lebih keras lagi untuk menjadi misionaris yang
diinginkan ibunya.
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Mintalah anggota kelas untuk merenungkan bagaimana perasaan mereka jika
mereka berpuasa dengan tujuan satu-satunya untuk mengungkapkan rasa syukur
kepada Tuhan. Sarankan agar mereka mengabdikan puasa yang akan datang
untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Imbaulah mereka untuk
menulis mengenai pengalaman mereka dalam buku jurnal mereka.
7. Penyajian video
Jika Penyajian Video Ajaran dan Perjanjian dan Sejarah Keluarga (53912) tersedia,
pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Tingkap-Tingkap Langit,” segmen
video berdurasi 11 menit dalam pembahasan mengenai persepuluhan.
Jika Family Home Evening Video Supplement (53276) tersedia, pertimbangkanlah
untuk memperlihatkan “Hukum Puasa,” segmen video berdurasi 4 menit.

121

Pelajaran

18

“Bangunlah ... Rumah Allah”

Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memahami pentingnya bait suci dan mendorong
mereka untuk mencari berkat-berkat bait suci dalam kehidupan mereka.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut:
a. Ajaran dan Perjanjian 95; 109; 110.
b. Pusaka Kita, halaman 36–39.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut
dalam pelajaran.
3. Jika bahan-bahan berikut tersedia, siapkan untuk menggunakannya dalam
pelajaran: Gambar Bait Suci Kirtland (62431; Perangkat Gambar Seni Injil
500) dan bait suci lainnya.
4. Bersiaplah untuk meminta anggota kelas menyanyikan “Roh Allah” jika Anda
merencanakan untuk menggunakannya dalam pelajaran (Nyanyian Rohani,
no. 2). Atau mintalah seorang anggota kelas atau sekelompok anggota kelas
untuk bersiap menyanyikannya.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Tulislah pertanyaan-pertanyaan berikut di papan tulis agar anggota kelas dapat
melihatnya sewaktu mereka masuk ke dalam ruangan kelas:
Berapa banyakkah bait suci yang dibangun oleh umat perjanjian Tuhan sebelum
zaman ini?
Berapa banyakkah bait suci yang dibangun atau direncanakan untuk dibangun
pada masa Nabi Joseph Smith?
Tanpa meminta pertanyaan-pertanyaan ini dibahas, jelaskan bahwa kita hanya
tahu ada empat bait suci yang dibangun oleh umat perjanjian Tuhan sebelum
zaman ini. Yang pertama adalah bait suci yang dibangun pada zaman Salomo,
yang dibangun kembali dua kali dan dikenal pada zaman yang berbeda sebagai
bait suci Zerubabel dan bait suci Herodes. Ketika bait suci lainnya disebutkan
dalam Kitab Mormon: bait suci yang dibangun oleh Nefi (2 Nefi 5:16), bait suci
di negeri Zarahemla di mana Raja Benyamin menyampaikan amanat terakhirnya
(Mosia 1:10; 2:1), dan bait suci di negeri Kelimpahan di mana orang-orang
berkumpul sebelum penampakan diri Tuhan yang telah bangkit (3 Nefi 11:1).
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Jelaskan bahwa ada lima bait suci yang dibangun atau direncanakan untuk
dibangun pada masa kehidupan Nabi Joseph Smith: di Kirtland, Independence,
Far West, Adam-ondi-Ahman, dan Nauvoo.
• Berapa banyak bait suci yang sekarang sudah dibangun atau sedang
dibangun?
Tekankan bahwa Nabi Joseph Smith adalah seorang pembangun bait suci.
Melalui dia nubuat Maleakhi tentang kembalinya Elia digenapi (Maleakhi 4:5–6;
A&P 110:13–16). Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir terus
menjadi Gereja yang membangun bait suci.
Pelajaran ini membahas Bait Suci Kirtland, bait suci pertama yang dibangun pada
zaman ini.
Pembahasan dan
Penerapan

Pelajaran ini berisi lebih banyak bahan daripada yang mungkin dapat diajarkan
dalam satu periode kelas. Pilihlah dengan penuh doa pelajaran yang akan
memenuhi kebutuhan anggota kelas dengan paling baik.
1. Tuhan memerintahkan para Orang Suci untuk membangun Bait Suci
Kirtland.
Ajarkan dan bahaslah A&P 95. Jelaskan bahwa bait suci adalah bagian penting
dari Injil Yesus Kristus. Bulan Desember 1832, Tuhan memerintahkan kepada
para Orang Suci untuk membangun sebuah bait suci di Kirtland, Ohio (A&P
88:119; 109:2; perlihatkan gambar Bait Suci Kirtland). Lima bulan kemudian para
Orang Suci baru berbuat sedikit untuk menggenapi perintah ini, sehingga Tuhan
mengharuskan mereka untuk bertobat dan mempercepat pekerjaan mereka
(A&P 95). Empat hari kemudian, orang-orang mulai mengangkut batu-batu dan
menggali parit-parit sebagai persiapan untuk membangun bait suci tersebut.
• Bacalah A&P 95:3–4, 8–9, 16–17; 109:5, 8 bersama anggota kelas. Apakah
yang diajarkan ayat-ayat ini mengenai tujuan pembangunan Bait Suci
Kirtland? (Rangkumlah jawaban anggota kelas di papan tulis. Jelaskan
bahwa Bait Suci Kirtland tidak seperti bait suci sekarang, di mana tata
cara penyelamatan dilaksanakan bagi orang hidup dan orang yang telah
meninggal. Tuhan memulihkan tata cara-tata cara Injil beberapa tahun
kemudian sewaktu para Orang Suci berada di Nauvoo).
• Apakah yang diwahyukan Tuhan kepada Joseph Smith mengenai bagaimana
membangun Bait Suci Kirtland? (lihat A&P 95:13–17 dan kutipan-kutipan
berikut).
Beberapa pekerja menyarankan agar mereka membangun bait suci dari balokbalok kayu atau papan. Tetapi Joseph Smith menjawab, “Apakah kita akan ...
membangun sebuah rumah untuk Allah kita yang terbuat dari balok-balok
kayu? Tidak .... saya memiliki rencana bagi rumah Tuhan, yang Dia wahyukan
sendiri kepada saya; dan Anda akan segera melihatnya, perbedaan antara
perhitungan kita dan gagasan-gagasan-Nya mengenai segala sesuatu” (dikutip
dalam Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, diedit oleh Preston Nibley
[1958], 230).
Tuhan mewahyukan rencana-Nya bagi Bait Suci Kirtland dalam sebuah
penglihatan kepada Presidensi Utama (Joseph Smith, Sidney Rigdon, dan
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Frederick G. Williams). Presiden Frederick G. Williams mengatakan bahwa
mereka berlutut bersama dalam doa, dan sebuah model bangunan “muncul
di kejauhan .... Setelah kami mengamati dengan cermat bagian luarnya,
bangunan tersebut seolah-olah ada di atas kami.” Ketika bait suci tersebut
selesai dibangun, Frederick G. Williams mengatakan bahwa bentuknya persis
seperti di dalam penglihatan. (DalamThe Revelations of the Prophet Joseph
Smith, dikumpulkan oleh Lyndon W. Cook [1981], 198).
Anda dapat menekankan bahwa sekarang, Presidensi Utama, melalui wahyu,
menentukan kapan dan di mana bait suci dibangun.
2. Para Orang Suci diberkati karena pengurbanan besar mereka dalam
membangun bait suci.
Jelaskan bahwa Bait Suci Kirtland adalah bait suci pertama yang dibangun pada
zaman ini. Tantangan-tantangan dan pengurbanan-pengurbanan apakah yang
menyertai pembangunan bait suci ini? (lihat A&P 109:5 dan Pusaka Kita, hlm.
36–37).
• Bagaimanakah para Orang Suci diberkati atas pengurbanan-pengurbanan
yang mereka lakukan dalam membangun Bait Suci Kirtland? (lihat Pusaka
Kita, hlm. 38–39).
• Pengurbanan-pengurbanan apakah yang telah Anda lihat yang dilakukan para
anggota Gereja untuk menerima berkat-berkat bait suci atau berperan serta
dalam pekerjaan bait suci? Pengurbanan-pengurbanan apakah yang dapat
kita lakukan untuk berperan serta dalam pekerjaan bait suci?

Bait Suci Kirtland. Ini adalah bait suci pertama yang dibangun di zaman ini, dikuduskan
tahun 1836.
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3. Joseph Smith menguduskan Bait Suci Kirtland.
Pada tanggal 27 Maret 1836, Nabi Joseph Smith menguduskan Bait Suci Kirtland.
Doa pengudusan, yang diwahyukan Tuhan, dicatat dalam A&P 109. Kebaktian
pengudusan berlangsung selama tujuh jam dan disertai dengan pencurahan
Roh yang besar. Kebaktian itu mencakup doa pengudusan, nyanyian rohani,
pemberian kesaksian, pengedaran sakramen, ceramah, dan pertemuan khudus
di mana para anggota mendukung Joseph Smith dan para pemimpin Gereja
lainnya. Kebaktian berakhir dengan para Orang Suci meneriakkan Hosana—
sambil mengangkat tangan mereka di atas kepala mereka dan berteriak sebanyak
tiga kali, “Hosana, hosana, hosana kepada Allah dan Anak Domba, amin, amin,
dan amin” (History of the Church, 2:427–28).
Anda dapat meminta anggota kelas menyanyikan “Roh Allah” (Nyanyian Rohani,
no. 2), yang dinyanyikan pada pengudusan Bait Suci Kirtland. Atau mintalah
seorang anggota kelas atau kelompok anggota kelas yang telah ditugasi untuk
menyanyikannya.
• Mengapa kita menguduskan bait suci? Bagaimanakah bait suci berbeda
setelah dikuduskan? Jika ada di antara anggota kelas yang pernah menghadiri
pengudusan bait suci, Mintalah mereka untuk membagikan beberapa
pemikiran dan kesan-kesan dari pengalaman mereka.
• Pernyataan rohani apakah yang terjadi sewaktu diadakan pengudusan
Bait Suci Kirtland? (lihat Pusaka Kita, hlm. 38–39).
• Jelaskan bahwa dalam doa pengudusan, Nabi menekankan beberapa tanggung
jawab para anggota Gereja dalam hal yang menyangkut bait suci. Tanggung
jawab-tanggung jawab apakah yang dia tekankan? (Beberapa dari tanggung
jawab ini digariskan dalam bagian-bagian tulisan suci berikut. Pilihlah
beberapa bagian tulisan suci untuk dibaca dan dibahas anggota kelas.
Rangkumlah jawaban anggota kelas di papan tulis).
a. A&P 109:7, 14. (Kita hendaknya mencari pengetahuan dengan tekun
dengan belajar dan dengan iman). Mengapa ini adalah tanggung jawab
penting dalam hal yang menyangkut bait suci?
b. A&P 109:9, 17–19. (Agar sewaktu kita masuk, keluar, dan memberikan
penghormatan di dalam rumah Tuhan dilakukan dalam nama Tuhan).
Bagaimanakah kita dapat memenuhi tanggung jawab ini?
c. A&P 109:20–21. (Kita harus bersih untuk dapat masuk ke bait suci).
Mengapa perlu agar kita layak ketika kita masuk bait suci? (lihat A&P
97:15–17). Bagaimanakah kita mengetahui kelayakan kita untuk
masuk rumah Tuhan? (Melalui wawancara untuk memperoleh
rekomendasi bait suci).
d. A&P 109:23. (Kita hendaknya meninggalkan bait suci dengan
memberitakan kabar Injil yang sangat besar sampai ke ujung bumi).
Bagaimanakah kehadiran di bait suci dapat mengilhami kita untuk
berbuat demikian?
• Jelaskan bahwa dalam doa pengudusan, Nabi berdoa memohon banyak
berkat. Berkat-berkat apakah yang dia doakan? (Beberapa di antara berkat ini
diuraikan dalam bagian-bagian tulisan suci berikut. Pilihlah beberapa bagian
tulisan suci untuk dibaca dan dibahas anggota kelas. Rangkumlah jawaban
anggota kelas di papan tulis).
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a. A&P 109:15. (Umat Tuhan akan menerima kepenuhan Roh Kudus).
Mintalah anggota kelas untuk menceritakan bagaimana kehadiran di bait
suci telah meningkatkan pengaruh Roh di dalam kehidupan mereka.
b. A&P 109:22. (Umat Tuhan akan pergi dari bait suci dipersenjatai dengan
kuasa Allah dan dijaga oleh para malaikat). Mintalah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman-pengalaman ketika mereka dipersenjatai dengan
kuasa Allah setelah menghadiri bait suci.
c. A&P 109:25–26. (Tidak ada senjata atau kejahatan dapat menang melawan
umat Tuhan). Bagaimanakah kehadiran di bait suci melindungi kita dari
kejahatan?
d. A&P 109:32–33. (Tuhan akan mematahkan kuk penderitaan dari umat-Nya).
Bagaimanakah kehadiran di bait suci telah menolong Anda mengatasi atau
menahan penderitaan?
e. A&P 109:36–37. (Akan ada pencurahan Roh, seperti pada hari Pantekosta;
lihat Kisah para Rasul 2:1–4). Salah satu penggenapan dari bagian doa ini
terjadi ketika berlangsung pertemuan imamat pada malam pengudusan.
Bait suci dipenuhi dengan suara tiupan angin yang kuat, dan banyak
pemegang imamat berbicara dalam banyak bahasa, bernubuat, dan melihat
penglihatan-penglihatan (History of the Church, 2:428).
f. A&P 109:54–58. (Tuhan akan berbelas kasihan kepada bangsa-bangsa di
bumi, melembutkan hati orang-orang untuk mempersiapkan mereka
menerima pesan Injil).
g. A&P 109:61–64, 67. (Anak-anak Israel yang tercerai-berai akan mulai
dikumpulkan dan ditebus). Bagaimanakah pekerjaan bait suci menolong
mewujudkan berkat ini?
h. A&P 109:72–74. (Gereja Tuhan akan memenuhi seluruh bumi).
Bagaimanakah pekerjaan bait suci menolong mewujudkan berkat ini?
Presiden Howard W. Hunter, Presiden Gereja ke-14, menggambarkan janjijanji dalam doa pengudusan Bait Suci Kirtland ini sebagai janji-janji yang
“menggemparkan dan indah” (“The Great Symbol of Our Membership,”
Ensign, Oktober 1994, 5). Doa ini, ujarnya, “terus dijawab bagi kita sebagai
pribadi, bagi kita sebagai keluarga, dan bagi kita sebagai umat karena kuasa
imamat yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk digunakan dalam
bait suci-Nya” (Ensign, Oktober 1994, 4).
4. Tuhan menerima Bait Suci Kirtland, dan para nabi zaman dahulu
memulihkan kunci-kunci imamat.
Ajarkan dan bahaslah A&P 110. Jelaskan bahwa Tuhan menggenapi janji-Nya
untuk menganugerahkan kepada para hamba-Nya kuasa dari ketinggian ketika
Bait Suci Kirtland selesai dibangun (A&P 95:8). Penganugerahan kuasa ini
termasuk penampakan diri Juruselamat di dalam bait suci, pencurahan Roh,
banyak wahyu, dan pemulihan kunci-kunci imamat oleh Musa, Elias, dan Elia.
Dengan pengalaman-pengalaman kudus dan kunci-kunci ini, para hamba Tuhan
dapat melanjutkan pekerjaan-Nya dengan kuasa dan wewenang yang lebih besar.
• Bagaimanakah Nabi Joseph Smith menguraikan penampakan diri
Juruselamat di Bait Suci Kirtland? (lihat A&P 110:1–3). Apakah yang
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diucapkan Juruselamat mengenai diri-Nya? (lihat A&P 110:4). Apakah
yang Dia katakan kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery mengenai
bait suci? (lihat A&P 110:6–10).
• Kunci-kunci imamat apakah yang dipulihkan Musa, Elias dan Elia? (lihat A&P
110:11–16). Berkat-berkat dan tanggung jawab-tanggung jawab apakah yang
kita miliki sekarang karena dipulihkannya kunci-kunci pengumpulan Israel
oleh Musa? Karena dipulihkannya kunci-kunci kelegaan Injil pada zaman
Abraham oleh Elias? Karena dipulihkannya kunci-kunci kuasa pemeteraian
oleh Elia? (Tabel berikut mungkin dapat menolong pembahasan Anda. Anda
dapat merangkum keterangan tersebut di papan tulis).
Orang

Kunci-Kunci yang Dipulihkan

Berkat dan Tanggung Jawab Sekarang

Musa

Pengumpulan Israel

Wewenang untuk
mengkhotbahkan Injil untuk
mengumpulkan Israel

Elias

Kelegaan berkatberkat perjanjian Abaraham

Injil Abraham dan tanggung jawab
yang ditautkan dengan perjanjian
itu (lihat Abraham 2:9–11 untuk
tinjauan ulang mengenai berkat
berkat dan tanggung jawab
tanggung jawab ini).

Elia

Kuasa pemeteraian

Kuasa yang menjadikan tata
cara-tata cara imamat sah di surga.
Kuasa pemeteraian memungkinkan
adanya pernikahan bait suci,
pemeteraian kepada anak-anak
dan leluhur, keluarga kekal,
dan pekerjaan tata cara bait suci
bagi orang yang telah meninggal.

5. Pembangunan bait suci dan pekerjaan bait suci dipercepat pada
zaman kita.
• Perlihatkan gambar sebuah bait suci. Bagaimanakah pembangunan bait suci
telah dipercepat di zaman kita? (Gereja memiliki 19 bait suci tahun 1980 dan
51 bait suci pada akhir 1997. Pada konferensi umum bulan Oktober 1997,
Presiden Gordon B. Hinckley mengumumkan rencana untuk membangun bait
suci-bait suci yang lebih kecil. Pada konferensi umum bulan April 1998 dia
mengumumkan rencana untuk memiliki 100 bait suci pada akhir tahun 2000,
yang berarti membangun bait suci sebanyak mungkin dalam waktu tiga tahun
sama banyaknya dengan pembangunan bait suci selama 167 tahun setelah
pengorganisasian Gereja).
• Bersamaan dengan dipercepatnya pembangun bait suci, para pemimpin
Gereja telah memberikan penekanan baru mengenai peran serta dalam
pekerjaan bait suci. Bacalah Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai
Penebusan Orang yang Telah Meninggal:53–56 bersama anggota kelas.
Jelaskan bahwa para anggota Gereja yang layak sekarang adalah di antara
“roh-roh pilihan yang dicadangkan untuk datang pada kegenapan zaman
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untuk berperan serta dalam ... pembangunan bait suci-bait suci dan
pelaksanaan tata cara-tata cara di dalamnya.” Bagaimanakah kita dapat
menolong mempercepat pekerjaan bait suci?
Presiden Howard W. Hunter mengatakan, “Marilah kita menjadi umat yang
mengasihi dan menghadiri bait suci. Marilah kita bergegas pergi ke bait suci
sesering mungkin sebagaimana dimungkinkan oleh waktu, dana dan keadaan.
Marilah kita pergi tidak saja untuk melakukan tata cara bagi sanak saudara
kita yang telah meninggal, tetapi marilah kita juga pergi untuk memperoleh
berkat pribadi dari kebaktian bait suci, untuk kesucian dan keselamatan yang
disediakan di dalam bangunan yang kudus dan sakral itu. Bait suci adalah
tempat yang indah, tempat wahyu, tempat kedamaian. Bait suci adalah
rumah Tuhan. Bait suci adalah kudus bagi Tuhan. Bait suci harus menjadi
kudus bagi kita” (Ensign, Oktober 1994, 5).
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Imbaulah anggota kelas untuk mengkaji dengan penuh doa kehidupan
mereka dan menentukan bagaimana mereka dapat berperan serta dalam
pekerjaan bait suci. Sarankan bahwa sama halnya dengan para Orang Suci
yang telah melakukan pengurbanan untuk membangun Bait Suci Kirtland,
kita hendaknya melakukan pengurbanan untuk membantu pekerjaan bait
suci. Jika Anda tinggal di dekat bait suci, imbaulah anggota kelas untuk
menghadiri bait suci. Berikan kesaksian bahwa Tuhan akan memberkati
kita sewaktu kita berperan serta dalam pekerjaan besar ini.

Anda dapat menggunakan gagasan berikut ini sebagai tambahan untuk rencana
pelajaran yang telah disarankan.
Gambar-gambar bait suci
Sarankan agar anggota kelas memajang gambar-gambar bait suci di rumah
mereka. Presiden Howard W. Hunter mengatakan, “Pajanglah gambar bait suci
di rumah Anda agar anak-anak Anda dapat melihatnya. Ajarkan kepada mereka
mengenai tujuan-tujuan dari rumah Tuhan. Mintalah mereka membuat rencana
sejak tahun-tahun awal mereka untuk pergi ke sana dan tetap layak untuk
menerima berkatnya” (dalam Conference Report, Oktober 1994, 8; atau Ensign,
November 1994, 8).
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Rencana Keselamatan
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Tujuan

Untuk menolong anggota kelas memahami sifat kekal rencana keselamatan dan
untuk mendorong mereka agar hidup sesuai dengan pengetahuan mereka
terhadap rencana tersebut.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dalam pelajaran ini.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, dapatkan sebuah
gambar, misalnya foto dari majalah. Potonglah gambar tersebut menjadi
beberapa potongan kecil. Pastikan agar anggota kelas tidak akan dapat
mengenali gambar tersebut dengan melihat potongan-potongan kecil
tersebut.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Perlihatkan potongan-potongan kecil gambar yang telah Anda bawa ke dalam
kelas, tetapi jangan perlihatkan gambar utuhnya (lihat “Persiapan,” nomor 3).
Beritahukan kepada anggota kelas bahwa potongan-potongan kecil ini adalah
bagian dari sebuah gambar yang lebih besar. Mintalah mereka menebak secara
singkat gambar apa itu. Kemudian perlihatkan gambar tersebut, dengan
menyambung potongan-potongan kecilnya.
Tekankan bahwa meskipun potongan-potongan kecil itu penting, potonganpotongan tersebut memiliki makna sedikit jika bukan bagian dari sebuah gambar
yang lebih besar. Jelaskan bahwa pengalaman-pengalaman yang kita miliki,
keputusan-keputusan yang kita buat, dan kebenaran-kebenaran yang kita pelajari
adalah seperti potongan-potongan kecil dari sebuah gambar yang besar. Hal-hal
tersebut tidak memiliki banyak makna jika tidak diletakkan dalam konteks
gambar yang lebih besar: yaitu rencana keselamatan. Pengetahuan tentang
rencana keselamatan dapat menolong kita membuat keputusan-keputusan yang
benar, menemukan sukacita dalam kehidupan fana, dan mempersiapkan diri bagi
kehidupan kekal. Pelajaran ini membahas rencana keselamatan.

Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
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1. Rencana keselamatan adalah “salah satu karunia surga terbaik yang
diberikan kepada umat manusia.”
Tulislah di papan tulis Rencana Bapa Surgawi tentang ___________________.
Mintalah anggota kelas untuk melengkapi ungkapan tersebut. Imbaulah mereka
untuk memikirkan jawabannya sebanyak mungkin dari tulisan suci. Tulislah
jawaban mereka di papan tulis. Setelah satu atau dua menit, bagikanlah jawabanjawaban yang belum mereka sebutkan berikut:
Keselamatan (Alma 24:14; 42:5; Musa 6:62)

Pemulihan (Alma 41:2)

Kebahagiaan (Alma 42:8, 16)

Belas kasihan (Alma 42:15, 31)

Penebusan (Yakub 6:8; Alma 12:25–33)
• Apakah yang diajarkan Kata-Kata ini mengenai rencana Bapa Surgawi?
• Nabi Alma merujuk pada rencana Bapa Surgawi dengan “rencana kebahagiaan
yang besar” (Alma 42:8). Bagaimanakah rencana keselamatan membawa
kebahagiaan kepada kita?
• Nabi Joseph Smith mengajarkan,“Rencana besar keselamatan adalah tema
yang seharusnya menjadi pusat perhatian ketat kita, dan dianggap sebagai
salah satu karunia surga terbaik yang diberikan kepada umat manusia”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, dipilih oleh Joseph Fielding Smith
[1976], 68). Apakah yang dapat kita lakukan untuk menjadikan rencana
keselamatan sebagai “pusat perhatian ketat kita”?
Jelaskan bahwa pelajaran ini adalah tinjauan terhadap rencana keselamatan.
Rencana ini memperlihatkan bagaimana asas-asas Injil saling berkaitan sebagai
bagian dari satu rencana yang besar.
2. Kehidupan prafana
Jelaskan bahwa rencana keselamatan dapat dibagi menjadi tiga bagian:
kehidupan prafana, kehidupan fana, dan kehidupan setelah kematian.
Tulislah Kehidupan Prafana di papan tulis. Tekankan bahwa salah satu berkat
penting dari Pemulihan adalah pengetahuan kita yang bertambah tentang
kehidupan prafana kita. Pengetahuan ini menolong kita memahami tujuan
kehidupan dan bagian kita dalam rencana keselamatan Allah. Sementara anggota
kelas membahas pertanyaan-pertanyaan berikut, mintalah mereka membaca
bagian-bagian tulisan suci yang disarankan.
• Kita adalah putra dan putri Allah, dan kita pernah hidup di kehidupan prafana
sebagai anak-anak roh-Nya (A&P 76:24; 93:29). Bagaimanakah memiliki
pengetahuan bahwa Anda adalah anak Allah memengaruhi Anda?
• Sebelum bumi diciptakan, Bapa Surgawi mengadakan sidang di surga dan
mengajukan rencana keselamatan kepada anak-anak roh-Nya. Apakah
beberapa unsur rencana yang diajukan Bapa Surgawi di dunia prafana? (lihat
2 Nefi 2:24–26; Alma 34:8–9; Abraham 3:24–25. Jawaban dapat mencakup:
Kurban Tebusan Yesus Kristus; Penciptaan bumi; Kejatuhan; masa di bumi di
mana kita akan menerima tubuh fana dan diuji; dan hak pilihan bebas, atau
kuasa untuk memilih yang baik atau jahat).
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• Bagaimanakah Yehova, Putra Sulung Bapa, menanggapi terhadap rencana
keselamatan itu? (lihat Musa 4:2. Untuk memperlihatkan bagaimana
Juruselamat mematuhi kehendak Bapa, Anda dapat membaca A&P 19:16–19
dan 76:40–42. Tekankan bahwa Kurban Tebusan Yesus Kristus memungkinkan
terjadinya rencana keselamatan. Juruselamat adalah tokoh kunci dalam
rencana Allah bagi keselamatan kita).
• Lusifer memberontak terhadap rencana keselamatan, berusaha
menghancurkan hak pilihan bebas kita dan memperoleh kekuasaan Bapa
Surgawi (Musa 4:1, 3; A&P 29:36). Dia menjadi Setan, dan dia serta para
pengikutnya dicampakkan dari hadirat Bapa dan ditolak mengalami
kehidupan fana (A&P 29:36–38; 76:25–27; Musa 4:4; Abraham 3:26). Mengapa
penting bagi kita untuk mengetahui mengenai keberadaan Setan dan para
pengikutnya?
• Bagaimanakah kita menanggapi rencana keselamatan? (lihat Ayub 38:4–7.
Jelaskan bahwa para nabi zaman akhir telah mengajarkan bahwa ayat 7 dalam
bagian tulisan suci ini merujuk pada sukacita yang kita rasakan di dalam
kehidupan prafana kita ketika kita menerima rencana keselamatan).
Jelaskan bahwa di dalam kehidupan prafana, Bapa Surgawi memilih dan
menahbiskan roh-roh yang mulia untuk melaksanakan pekerjaan-Nya di
bumi (Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah
Meninggal:55–56; Abraham 3:22–23; lihat juga Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 365).
• Dalam hal-hal apakah pengetahuan kita tentang kehidupan prafana dapat
memengaruhi keputusan sehari-hari kita? Bagaimanakah pengetahuan kita
tentang kehidupan prafana kita dapat menolong kita ketika kita menghadapi
cobaan?
3. Kehidupan fana
Tekankan bahwa ketika kita menerima rencana Bapa Surgawi di kehidupan
prafana kita, kita mempertahankan “keadaan [kita] yang semula.” Karena
kesetiaan kita, kita diberi kesempatan untuk datang ke bumi, yang
merupakan “keadaan yang kedua” (Abraham 3:26).
Tulislah Kehidupan Fana di papan tulis. Jelaskan bahwa karena Kejatuhan Adam
dan Hawa, kita berada dalam keadan jatuh dalam kehidupan fana (A&P 29:40).
Kita tunduk pada kematian jasmani dan juga kematian rohani, atau dipisahkan
dari hadirat Allah (A&P 29:41–42; Alma 42:9, 14; kematian jasmani dan kematian
rohani akan dibahas kemudian dalam pelajaran ini). Dari wahyu zaman akhir
kita belajar bahwa Kejatuhan adalah suatu langkah yang perlu bagi kemajuan
kekal kita. Hawa berbicara mengenai berkat-berkat Kejatuhan, “Kalau bukan
dikarenakan pelanggaran kita, kita tidak akan pernah mempunyai keturunan.
Dan tidak pernah akan mengetahui yang baik dari yang jahat, serta kegembiraan
akan penebusan kita, serta hidup kekal yang Allah karuniakan bagi semua orang
yang patuh” (Musa 5:11).
Sementara anggota kelas membahas pertanyaan-pertanyaan berikut, mintalah
mereka membaca bagian-bagian tulisan suci yang disarankan berikut.
• Apakah beberapa tujuan dari kehidupan fana? (Tulislah jawaban anggota kelas
di papan tulis. Jawaban dapat mencakup hal-hal berikut).
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a. Untuk menerima tubuh jasmani. Nabi Joseph Smith mengatakan,
“Kita datang ke bumi ini agar kita dapat memiliki tubuh jasmani dan
menghadirkannya dalam keadaan yang murni di hadirat Allah dalam
kerajaan selestial” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 181).
b. Untuk membuktikan kesetiaan melalui kepatuhan terhadap perintahperintah Allah (Abraham 3:25–26). Ini mencakup bertobat dari dosa-dosa
kita dan menerima tata cara-tata cara keselamatan (Alma 12:24; A&P
29:42–43; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-3).
c. Untuk hidup bersama keluarga dan untuk memeteraikan anak-anak kepada
orang tua mereka melalui tata cara-tata cara bait suci (Musa 2:28; A&P
93:40; 131:1–4; 138:48).
Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul memaklumkan, “Pernikahan
antara seorang pria dan seorang wanita ditetapkan oleh Allah dan bahwa
keluarga merupakan inti dalam rencana Sang Pencipta bagi tujuan kekal anakanak-Nya .... Rencana kebahagiaan yang ilahi memungkinkan hubungan
keluarga untuk dilanjutkan setelah kematian. Tata cara dan perjanjian kudus
yang tersedia di bait suci yang kudus memungkinkan setiap orang kembali ke
hadirat Allah dan keluarga disatukan secara kekal” (“Keluarga: Pernyataan
kepada Dunia,” Liahona, Juni 1996, 10–11).
• Bagaimanakah pemahaman Anda tentang tujuan-tujuan kehidupan fana
membuat perbedaan di dalam kehidupan Anda? Bagaimanakah pemahaman
Anda tentang tujuan-tujuan ini memengaruhi keputusan-keputusan yang
Anda buat?
• Sebagai bagian dari kehidupan fana, Setan diizinkan untuk mencobai kita
(A&P 29:39). Mengapa? (lihat A&P 29:39; lihat juga 2 Nefi 2:11–13). Mengapa
hak pilihan bebas adalah bagian yang penting dari rencana keselamatan? (lihat
A&P 58:27–28; 101:78; 2 Nefi 2:25–27).
4. Kehidupan setelah kematian
Tekankan bahwa kehidupan kita tidak berakhir setelah kematian jasmani.
Tulislah Kehidupan Setelah Kematian di papan tulis. Sementara anggota kelas
membahas pertanyaan-pertanyaan berikut, mintalah mereka membaca bagianbagian tulisan suci yang telah disarankan.
• Ketika kita meninggal, roh kita akan pergi ke dunia roh (lihat Teachings of
the Prophet Joseph Smith, 309–310). Bagaimanakah pekerjaan kita dalam
kehidupan fana akan memengaruhi kehidupan kita di dunia roh setelah
kehidupan fana? (lihat Alma 34:34; 40:11–14).
• Orang yang tidak menerima Injil di bumi akan memiliki kesempatan di dunia
roh (Joseph Smith—Penglihatan mengenai Kerajaan Selestial:7–9; Joseph F.
Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah Meninggal:
30–34). Apakah yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka menerima
semua berkat rencana keselamatan? (lihat A&P 128:6–8, 15. Jawaban dapat
mencakup: bahwa kita dapat melakukan pekerjaan sejarah keluarga dan dapat
melaksanakan tata cara-tata cara keimamatan untuk mereka di bait suci).
• Ingatkan anggota kelas bahwa Kejatuhan telah membawa kematian jasmani
dan kematian rohani ke dunia. Bagaimanakah kita akan dilepaskan dari
belenggu kematian jasmani? (lihat Alma 11:42; A&P 88:14–16; 93:33. Melalui
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Kurban Tebusan Yesus Kristus, semua orang akan dibangkitkan, atau
“dibangkitkan dari kematian jasmani ini.” Roh kita akan bersatu kembali
dengan tubuh kita, dan kita akan dapat “menerima suatu kegenapan
kesukaan”). Bagaimanakah kita dapat dilepaskan dari belenggu kematian
rohani? (lihat Alma 42:11–13, 15; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-3).
Jelaskan bahwa setelah kita dibangkitkan, kita akan kembali ke hadirat Allah
untuk diadili sesuai dengan perbuatan kita (Alma 11:43–45; A&P 76:111). Kita
akan mewarisi suatu tempat dalam kerajaan selestial, kerajaan terestrial, atau
kerajaan telestial sesuai dengan cara kita telah “menerima kesaksian tentang
Yesus” (A&P 76:51; lihat juga ayat 50, 79–82). Pelajaran selanjutnya mencakup
sebuah pembahasan mengenai ketiga kerajaan kemuliaan ini.
• Dengan cara apakah pengetahuan tentang kehidupan setelah kematian
menolong kita dalam kehidupan fana?
Rangkuman

Mintalah seorang anggota kelas membaca pernyataan berikut oleh Presiden
Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas:
“Ada tiga bagian rencana. Anda berada di bagian kedua atau di tengah-tengah,
yaitu bagian di mana Anda akan diuji melalui godaan, pencobaan, mungkin
melalui tragedi ....
Ingatlah ini! Kalimat ‘Dan mereka akhirnya hidup bahagia untuk selamalamanya’ tidak pernah ditulis di bagian babak kedua [dari suatu drama]. Kalimat
itu ada di babak ketiga, ketika rahasia-rahasia dipecahkan dan segala sesuatu
diletakkan di tempat yang benar ....
Sebelum Anda memiliki sudut pandang yang luas mengenai sifat kekal dari
[rencana tersebut], Anda tidak akan banyak memahami ketidakadilan dalam
kehidupan. Ada yang dilahirkan dengan memiliki sedikit sekali dan yang lain
demikian banyak. Ada yang dilahirkan dalam kemiskinan, dengan rintanganrintangan, dengan kesakitan, dengan penderitaan. Ada yang mengalami
kematian dini, bahkan anak-anak yang tidak berdosa. Ada yang kejam, kekuatankekuatan alam yang tidak kenal ampun dan kekejaman antara manusia dengan
manusia. Kita telah banyak melihatnya akhir-akhir ini.
Jangan mengira bahwa Allah dengan sengaja menyebabkan hal-hal terjadi untuk
tujuan-Nya sendiri. Jika Anda mengetahui rencana dan tujuan semua itu, bahkan
hal-hal ini akan memperlihatkan adanya Bapa di Surga yang penuh kasih” (The
Play and the Plan [siaran satelit, 7 Mei 1995], 1–2).
Tekankan bahwa suatu pengetahuan tentang rencana keselamatan dapat menolong
kita membuat keputusan-keputusan yang benar, menemukan sukacita dalam
kehidupan fana, dan mempersiapkan diri bagi kehidupan kekal. Ungkapkan
perasaan Anda mengenai peranan Yesus Kristus dalam rencana keselamatan.
Sewaktu digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran
yang dibahas dalam pelajaran.

Gagasan Mengajar
Tambahan

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
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1. Penyajian video “Rencana Keselamatan”
Jika kaset video Ajaran-Ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933) tersedia, pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Rencana
Keselamatan,” segmen video berdurasi empat menit. Pertimbangkanlah untuk
menggunakan beberapa atau semua pertanyaan berikut setelah penyajian:
• Bagaimanakah kehidupan fana kita seperti pengalaman pemuda yang berada
di panggung dalam drama babak kedua?
• Bagaimanakah pengetahuan yang diwahyukan mengenai babak pertama
(kehidupan prafana) menolong kita di babak kedua (kefanaan)? Bagaimanakah
pengetahuan tentang babak ketiga (kehidupan setelah kematian) menolong
kita di babak kedua?
• Ketika pemuda itu berada di panggung, dia tidak tahu siapa penjahat atau
siapa pahlawannya. Masalah-masalah apakah yang dapat timbul jika kita tidak
tahu siapa penjahat dan pahlawan di dalam kehidupan kita?
• Apakah yang dilakukan oleh pemuda tersebut untuk memperoleh
pengetahuan mengenai drama tersebut? Apakah yang dilambangkan “naskah”
di dalam kehidupan kita?
2. Nasihat bagi orang tua
Bacalah Alma 12:32 bersama anggota kelas. Sebelum membaca, jelaskan bahwa
kata mereka dalam ayat ini merujuk kepada Adam dan Hawa.
Tekankan bahwa Adam dan Hawa sudah memiliki pengetahuan tentang rencana
penebusan ketika mereka menerima perintah-perintah. Lalu ajukan pertanyaanpertanyaan berikut:
• Mengapa bermanfaat memiliki pengetahuan tentang rencana penebusan
ketika kita menerima perintah-perintah? Bagaimanakah orang tua dapat
mengikuti pola mengajar ini terhadap anak-anak mereka?
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Tujuan

Untuk menolong anggota kelas mempertimbangkan dengan seksama warisanwarisan kekal di dalam tiga kerajaan kemuliaan dan untuk mendorong mereka
hidup sedemikian rupa sehingga mereka dapat mewarisi kemuliaan selestial dan
tinggal di hadirat Bapa Surgawi bersama keluarga mereka.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa Ajaran dan Perjanjian 76; 131; 132:19–24; 137.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut
dalam pelajaran.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Ingatkan secara singkat kepada anggota kelas mengenai pelajaran minggu lalu.
Pastikan agar anggota kelas mengingat tiga bagian dari keberadaan kekal kita:
kehidupan prafana, kehidupan fana, dan kehidupan setelah kematian.
Setelah memeriksa ulang secara singkat, jelaskan bahwa seandainya kita tidak
memiliki wahyu-wahyu dalam A&P 76, 131, dan 137, kita akan sedikit sekali
mengetahui mengenai bagaimana keadaan kita kelak setelah kita dibangkitkan.
Kemudian bagikan pernyataan berikut oleh Presiden Wilford Woodruff, Presiden
ke-4 Gereja, mengenai penglihatan yang dicatat dalam A&P 76:
“Saya akan merujuk pada ‘Penglihatan’ itu sendiri, sebagai wahyu yang
memberikan lebih banyak terang, lebih banyak kebenaran, dan lebih banyak asas
daripada wahyu mana pun yang terdapat dalam kitab mana pun yang pernah
kita baca. Penglihatan itu memperjelas pemahaman kita mengenai keadaan kita
sekarang, dari mana kita berasal, mengapa kita berada di sini, dan ke mana kita
akan pergi. Setiap orang dapat mengetahui melalui wahyu itu apa bagian dan
keadaan yang akan dia alami” (The Discourses of Wilford Woodruff, diseleksi oleh
G. Homer Durham [1946], 47–48).

Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Pastikan untuk menyisakan cukup waktu
untuk mengadakan pembahasan yang bermanfaat mengenai kerajaan selestial
menjelang akhir pelajaran.
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1. Kerajaan-kerajaan kemuliaan dan “kesaksian tentang Yesus”
Ajarkan dan bahaslah A&P 76:11–24, 40–43, 119.
• Keadaan-keadaan apakah yang menuntun pada penglihatan seperti yang
dicatat dalam A&P 76? (lihat A&P 76:11–19; lihat juga pengantar A&P 76.
Perhatikan bahwa gambar pada halaman 140 memperlihatkan ruangan di
mana Nabi Joseph Smith dan Sidney Rigdon menerima penglihatan ini).
Tekankan bahwa seluruh penglihatan tersebut bersaksi tentang Yesus Kristus dan
Kurban Tebusan-Nya yang tak terbatas. Uraian Joseph Smith tentang penglihatan
dimulai dan diakhiri dengan sebuah kesaksian tentang Juruselamat. Mintalah
seorang anggota kelas membaca A&P 76:20–24 dengan keras dan anggota kelas
lainnya membaca A&P 76:119 dengan keras. Anda mungkin juga ingin meminta
para anggota kelas membaca A&P 76:40–43.
Ajaran dan Perjanjian 76 memperlihatkan bahwa Bapa Surgawi telah
menyediakan tiga kerajaan kemuliaan, tempat di mana sebagian besar orang
akan tinggal setelah mereka dibangkitkan: kerajaan telestial, kerajaan terestrial,
dan kerajaan selestial. Setiap dari kita akan mewarisi sebuah kerajaan kemuliaan
sesuai dengan cara kita “menerima kesaksian tentang Yesus” (A&P 76:51).
Imbaulah anggota kelas untuk mengingat hal ini sewaktu mereka membahas
wahyu ini.
2. Kebinasaan
Ajarkan dan bahaslah A&P 76:25–39, 44–49. Mulailah dengan menulis Kebinasaan
di papan tulis. Jelaskan bahwa kata kebinasaan merujuk pada keadaan hilang dan
hancur, bukan kerajaan kemuliaan. Mereka yang mengalami ini disebut “para
putra kebinasaan” karena mereka mengikuti Setan, yang disebut Kebinasaan
(A&P 76:25–26, 31–32). Pastikan untuk menjadikan pembahasan ini singkat,
menghindari spekulasi dan menyisakan waktu yang cukup untuk membahas
kerajaan selestial menjelang akhir pembahasan. Sebagaimana halnya dengan
pokok-pokok pelajaran lainnya, fokuskan hanya pada apa yang telah diajarkan
dalam tulisan suci dan oleh para nabi zaman akhir.
• Ketika Lusifer memberontak dalam Sidang di Surga, dia diusir ke bumi
(Wahyu 12:7–9; A&P 29:36–37; 76:25–28; Musa 4:1–3). Apakah yang mulai dia
lakukan ketika dia dicampakkan? (lihat A&P 76:29; Musa 4:4). Apakah yang
dapat kita lakukan untuk menang perang melawan Setan di dalam kehidupan
kita? (Untuk beberapa jawaban terhadap pertanyaan ini, lihat 1 Nefi 14:14;
A&P 10:5; 27:15–18).
• Apakah yang diwahyukan Tuhan mengenai penderitaan para putra kebinasaan?
(lihat A&P 76:32–34, 36–38, 44–49). Mengapa putra-putra kebinasaan dihukum
dengan mengalami penderitaan yang demikian berat? (lihat A&P 76:30–31, 35.
Untuk penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menyangkal Roh
Kudus, lihat kutipan berikut).
Nabi Joseph Smith mengatakan, “Apakah yang harus dilakukan seseorang
untuk melakukan dosa yang tidak dapat diampuni? Dia harus menerima Roh
Kudus, melihat surga dibukakan kepadanya, dan mengetahui Allah, dan
kemudian berdosa melawan-Nya. Setelah seseorang berdosa melawan Roh
Kudus, tidak ada pertobatan baginya. Dia harus mengakui bahwa matahari
tidak bersinar sementara dia melihatnya bersinar; dia harus menyangkal
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Yesus Kristus sementara surga telah dibukakan kepadanya, dan menyangkal
rencana keselamatan sementara matanya dibukakan mengenai kebenarannya;
dan sejak saat itu dia mulai menjadi seorang musuh Allah ” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], 358).
3. Kerajaan telestial
Ajarkan dan bahaslah A&P 76:81–90, 98–106, 109–112. Mulailah dengan menulis
Kerajaan Telestial di papan tulis dan menggambar sebuah bintang di sebelahnya.
Jelaskan bahwa kerajaan telestial adalah kerajaan kemuliaan yang terendah.
Tuhan membandingkan kemuliaannya dengan kemuliaan bintang-bintang
(A&P 76:81, 98; lihat juga 1 Korintus 15:40–41).
• Siapakah yang akan mewarisi kerajaan telestial? (lihat A&P 76:81–83,
98–101, 103).
• Kondisi-kondisi atau batasan-batasan apakah yang akan diletakkan kepada
mereka yang berada di dalam kerajaan telestial? (lihat A&P 76:84–86, 102,
104–106, 112).
Anda dapat menjelaskan bahwa “neraka” yang dirujuk dalam ayat 84 dan 106
adalah penjara roh, keadaan sementara di antara kematian dan kebangkitan.
Mereka yang berada di penjara roh yang tidak menerima Injil, pada akhirnya
akan dibangkitkan dan mewarisi kemuliaan telestial. Mintalah anggota kelas
membaca ayat 85 dan 106.
4. Kerajaan terestrial
Ajarkan dan bahaslah A&P 76:71–80, 91, 97. Mulailah dengan menulis Kerajaan
Terestrial di papan tulis dan menggambar sebuah bulan di sebelahnya. Jelaskan
bahwa Tuhan membandingkan kemuliaan kerajaan terestrial dengan kemuliaan
bulan (A&P 76:78, 97; lihat juga 1 Korintus 15:40–41).
• Siapakah yang akan mewarisi kerajaan terestrial? (lihat A&P 76:71–75, 79.
Untuk menolong anggota kelas memahami ayat-ayat ini, bagikanlah
kutipan berikut).
Penatua Bruce R. McConkie dari Kuorum Dua Belas menjelaskan, “Mereka
yang akan mewarisi kerajaan terestrial adalah: (1) mereka yang meninggal
‘tanpa hukum’—orang-orang kafir dan penyembah berhala yang tidak
mendengarkan Injil di dalam kehidupan ini, dan yang tidak mau
menerimanya dengan segenap hati mereka ketika mendengar Injil; (2) mereka
yang mendengar dan menolak Injil di dalam kehidupan ini dan kemudian
menerimanya di dunia roh; (3) mereka adalah ‘orang-orang mulia di bumi,
yang dibutakan oleh kelicikan manusia; dan (4) mereka yang merupakan
anggota Gereja yang benar yang bersikap apatis dan yang memiliki kesaksian,
tetapi tidak jujur dan setia dalam segala hal” (A New Witness for the Articles of
Faith [1985], 146).
• Kondisi-kondisi atau batasan-batasan apakah yang akan diletakkan kepada
mereka yang berada di dalam kerajaan terestrial? (lihat A&P 76:76–78).
• Bagaimanakah kita dapat menjauhkan diri kita dari menjadi “dibutakan oleh
kelicikan manusia”? (Untuk beberapa jawaban terhadap pertanyaan ini, lihat
Efesus 4:11–15; 1 Nefi 15:24; Helaman 5:12; A&P 3:78; 21:4–6; 52:14–20).
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5. Kerajaan selestial
Ajarkan dan bahaslah A&P 76:50–70, 92–96; 131:1–4; 132:19–24; 137. Mulailah
dengan menulis Kerajaan Selestial di papan tulis dan menggambar matahari
di sebelahnya. Jelaskan bahwa kerajaan selestial adalah kerajaan kemuliaan
tertinggi. Tuhan membandingkan kemuliaannya dengan kemuliaan matahari
(A&P 76:70, 78, 96; lihat juga 1 Korintus 15:40–41).
• Siapakah yang akan mewarisi kerajaan selestial? (lihat A&P 76:50–53, 68–69.
Untuk menolong anggota kelas memahami ayat 53, Anda dapat menjelaskan
bahwa Roh Kudus Perjanjian adalah Roh Kudus, yang meneguhkan bahwa
tata cara-tata cara imamat yang telah kita terima dan perjanjian-perjanjian
yang telah kita buat diterima oleh Allah. Penerimaan ini bergantung pada
keimanan kita).
• Kira-kira empat tahun setelah penglihatan dalam A&P 76 diwahyukan, Joseph
Smith menerima sebuah penglihatan dimana dia melihat kakak lelakinya,
Alvin, berada di dalam kerajaan selestial (Joseph Smith—Penglihatan
mengenai Kerajaan Selestial:1–5). Alvin meninggal tahun 1823, sebelum
Gereja dipulihkan. Apakah yang dipelajari Joseph dari melihat Alvin di dalam
kerajaan selestial? (lihat Joseph Smith—Penglihatan mengenai Kerajaan
Selestial:7–9). Hal apa lagi yang dipelajari Nabi mengenai siapa yang mewarisi
kemuliaan selestial? (lihat Joseph Smith—Penglihatan mengenai Kerajaan
Selestial:10). Bagaimanakah kebenaran-kebenaran ini dapat membawa
penghiburan kepada kita?
• Berkat-berkat apakah yang akan kita terima jika kita mewarisi kerajaan
selestial? (lihat A&P 76:54–67, 94–95).
• Bagaimanakah kesaksian kita mengenai Yesus menentukan kerajaan yang
akan kita warisi setelah kita meninggal? (lihat A&P 76:31, 35 [kebinasaan];
A&P 76:82, 101 [telestial]; A&P 76:79 [terestrial]; A&P 76:51–53, 69; 121:29
[selestial]). Apakah maknanya bagi Anda “berani di dalam kesaksian Yesus”?
(A&P 76:79).
Selain membahas jawaban anggota kelas, Anda dapat membagikan
pernyataan berikut oleh Penatua Bruce R. McConkie:
“Apakah yang dimaksud berani di dalam kesaksian Yesus?
Artinya berani dan tegas; menggunakan segala kekuatan, tenaga, dan
kemampuan dalam berperang dengan dunia; bertanding dalam pertandingan
iman yang benar .... Sumber besar keberanian dalam membela kebenaran
adalah kepatuhan terhadap seluruh hukum Injil.
Berani di dalam kesaksian Yesus adalah ‘datang kepada Kristus, menjadi
sempurna di dalam Dia’; menyangkal diri kita dari ‘segala hal yang tidak
bertuhan,’ dan ‘mengasihi Allah’ dengan segenap ‘daya, pikiran dan
kekuatan’ (Moroni 10:32).
Berani di dalam kesaksian Yesus adalah percaya kepada Kristus dan Injil-Nya
dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Berani di dalam kesaksian Yesus
adalah mengetahui kebenaran dan keilahian pekerjaan Tuhan di bumi.
Tetapi ini belum semuanya. Berani di dalam kesaksian Yesus lebih dari sekadar
percaya dan mengetahui. Kita harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya
pendengar saja. Berani di dalam kesaksian bukan hanya ucapan di bibir;
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bukan hanya mengakui di mulut akan keilahian Putra Juruselamat. Berani
di dalam kesaksian Yesus adalah kepatuhan dan persesuaian serta
kesalehan pribadi ....
Berani di dalam kesaksian Yesus adalah ‘maju terus dengan suatu ketabahan
dalam Kristus, dengan harapan yang gilang-gemilang dan kasih kepada Allah
dan segenap manusia.’ Berani di dalam kesaksian Yesus adalah ‘bertahan
sampai akhir’ (2 Nefi 31:20). Berani di dalam kesaksian Yesus adalah
menjalankan agama kita, mempraktikkan apa yang kita khotbahkan,
mematuhi perintah-perintah. Berani di dalam kesaksian Yesus adalah
pernyataan ‘ibadah yang murni’ di dalam kehidupan manusia; berani di
dalam kesaksian Yesus adalah mengunjungi ‘yatim piatu dan janda-janda
dalam kesusahan mereka’ dan menjaga agar diri kita ‘tidak dicemarkan
oleh dunia’ (Yakobus 1:27).
Berani di dalam kesaksian Yesus adalah mengekang hawa nafsu kita,
mengendalikan keinginan kita, dan mengatasi hal-hal yang duniawi dan
jahat. Itu untuk mengatasi dunia sebagaimana yang dilakukan oleh Dia
yaitu teladan kita dan Dia sendiri adalah orang yang paling berani dari semua
anak-anak Bapa. Berani di dalam kesaksian Yesus adalah bersih secara moral,
membayar persepuluhan dan persembahan kita, menghormati hari Sabat,
berdoa dengan hati yang tulus, meletakkan seluruh jiwa raga kita di atas
mezbah jika diminta.
Berani di dalam kesaksian Yesus adalah berpihak kepada Tuhan dalam setiap
urusan. Berani di dalam kesaksian Yesus adalah memilih seperti Dia akan
memilih. Berani di dalam kesaksian Yesus adalah memikirkan apa yang Dia
pikirkan, percaya apa yang Dia percayai, mengucapkan apa yang akan Dia
ucapkan dan melakukan apa yang akan Dia lakukan dalam situasi yang sama.
Berani di dalam kesaksian Yesus adalah memiliki pikiran Kristus dan menjadi
satu dengan-Nya sebagaimana Dia adalah satu dengan Bapa-Nya” (dalam
Conference Report, Oktober 1974, 45–46; atau Ensign, November 1974, 35).
• Sebelas tahun setelah penglihatan dalam A&P 76 diwahyukan, Nabi Joseph
mengajarkan bahwa ada tiga tingkatan di dalam kerajaan selestial (A&P
131:1). Siapakah yang akan dipermuliakan di dalam tingkat tertinggi
kerajaan selestial? (lihat A&P 131:1–3; 132:19).
• Berkat apakah yang hanya tersedia bagi mereka yang dipermuliakan dalam
tingkat tertinggi kerajaan selestial? (lihat A&P 131:4; 132:19–20. Anda mungkin
perlu menjelaskan bahwa ungkapan “keturunan” dan “kelanjutan bagi
keturunan untuk selama-lamanya” artinya bahwa mereka yang mematuhi
perjanjian dan dipermuliakan dalam tingkat tertinggi kerajaan selestial akan
memiliki anak-anak roh di dalam kekekalan).
• Presiden Joseph Fielding Smith dari Kuorum Dua Belas mengatakan, “Bagian
76 dari Ajaran dan Perjanjian ... hendaknya dihargai oleh semua anggota
Gereja sebagai pusaka yang tak ternilai harganya. Bagian ini hendaknya
memperkuat iman mereka dan menjadi penggerak bagi mereka untuk
mencari permuliaan yang dijanjikan kepada semua yang adil dan setia”
(Church History and Modern Revelation, jilid 2 [1953], 1:279). Bagaimanakah
wahyu ini dapat memperkuat iman kita dan mengilhami kita untuk mencari
permuliaan? Bagaimanakah kita dapat mengatasi segala keputusasaan yang
mungkin kita rasakan sewaktu kita berusaha memperoleh kemuliaan selestial?
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Tekankan bahwa berkat-berkat besar permuliaan di dalam kerajaan selestial
tersedia bagi semua orang. Setiap dari kita dapat dijadikan sempurna melalui
Yesus Kristus dan dipermuliakan bersama keluarga kita di dalam tingkat tertinggi
kerajaan selestial. Wahyu dalam A&P 76 hendaknya mendorong semangat kita
untuk mematuhi perintah-perintah dan menerima tata cara-tata cara
keselamatan agar kita dapat menerima berkat-berkat besar ini.
Sewaktu digerakkan oleh Roh, Berikan kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran
yang dibahas dalam pelajaran.

Gagasan Mengajar
Tambahan

Bagilah kelas menjadi empat kelompok. Tugaskan kepada masing-masing
kelompok salah satu bagian tulisan suci berikut. Berikan kepada kelompokkelompok tersebut waktu untuk membaca dan membahas tulisan suci tersebut.
Pada waktu yang tepat dalam pelajaran, mintalah kelompok-kelompok tersebut
membagikan apa yang telah mereka pelajari dari bagian-bagian tulisan suci yang
telah ditugaskan kepada mereka.
A&P 76:25–49 (kebinasaan)

A&P 76:71–80, 87, 91, 97
(kemuliaan terestrial)

A&P 76:81–86, 88–90, 98–112
(kemuliaan telestial)

A&P 76:50–70, 92–96
(kemuliaan selestial)

Rumah John Johnson. Sewaktu berada di rumah ini mengerjakan penerjemahan Alkitab, Nabi
Joseph Smith dan Sidney Rigdon menerima wahyu yang sekarang dicatat dalam A&P 76, bersama
dengan wahyu-wahyu lainnya.
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“Menanti-Nanti Datangnya
Hari Tuhan yang Besar”
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Tujuan

Untuk menolong anggota kelas memahami dan mengenali tanda-tanda
Kedatangan Kedua dan mempersiapkan diri bagi “datangnya hari Tuhan
yang besar” (A&P 45:39).

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa Ajaran dan Perjanjian 29:9–29; 34:5–12;
45:16–75; 88:86–99; 101:22–34; 133; dan tulisan suci lainnya dalam
pelajaran.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Jika gambar Kedatangan Kedua tersedia, siapkan untuk menggunakannya
dalam pelajaran (62562; Perangkat Gambar Seni Injil 238).
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, buatlah persiapanpersiapan berikut:
a. Siapkan untuk menggunakan gambar-gambar berikut selain gambar yang
ditentukan di atas: Kelahiran Yesus (62116; Perangkat Gambar Seni Injil
200); Yesus Sedang Berdoa di Getsemani (62175; Perangkat Gambar Seni
Injil 227); dan Penyaliban (62505; Perangkat Gambar Seni Injil 230).
b. Persiapkan anggota kelas untuk menyanyikan “Yesus Lahir Sahaja”
(Nyanyian Rohani, no. 84). Atau mintalah seorang anggota kelas atau
kelompok anggota kelas bersiap untuk menyanyikannya.
Catatan bagi pengajar: Sewaktu Anda mengajarkan pelajaran ini, fokuskan
pada firman-firman yang diwahyukan Tuhan dalam Ajaran dan Perjanjian.
Jangan membahas masalah-masalah yang bersifat spekulatif misalnya waktu
Kedatangan Kedua.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Perlihatkan gambar Kelahiran Yesus, Kurban Tebusan, dan Kedatangan Kedua
(lihat “Persiapan,” nomor 3 dan 4a).
Mintalah anggota kelas menyanyikan “Yesus Lahir Sahaja,” atau mintalah
seorang anggota kelas atau kelompok anggota kelas yang telah ditugasi untuk
menyanyikannya. Mintalah anggota kelas untuk mencari hubungan antara lirik
dalam nyanyian rohani tersebut dan gambar-gambar yang telah Anda perlihatkan.
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Setelah nyanyian rohani, jelaskan bahwa kelahiran Yesus Kristus dan
Kedatangan-Nya yang Kedua adalah dua peristiwa yang paling mulia dalam
sejarah dunia. Ketika Juruselamat pertama datang ke bumi, Dia datang dalam
keadaan yang bersahaja dan umumnya tidak diakui sebagai Mesias. Tetapi, ketika
Dia datang untuk yang kedua kalinya, Dia akan datang dengan kuasa dan
kemuliaan yang besar. Pelajaran ini adalah mengenai Kedatangan Kedua
Juruselamat dan pemerintahan seribu tahun di bumi.
Pembahasan dan
Penerapan

Pelajaran ini berisi lebih banyak bahan daripada yang mungkin dapat diajarkan
dalam satu periode kelas. Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan
memenuhi kebutuhan anggota kelas dengan paling baik.
1. Juruselamat akan kembali ke bumi dengan kuasa dan kemuliaan yang besar.
Jelaskan bahwa kita memiliki hak istimewa hidup di zaman kelegaan kegenapan
zaman, ketika wahyu zaman akhir mengajarkan kepada kita kebenarankebenaran besar mengenai Kedatangan Kedua, peristiwa-peristiwa yang akan
mendahuluinya, dan seribu tahun masa damai yang akan dimulai ketika
Juruselamat datang kembali. Ajaran dan Perjanjian memberikan keterangan
yang kaya mengenai pokok-pokok yang penting ini.
Sebagaimana setiap nubuat yang berhubungan dengan kelahiran Juruselamat
digenapi, demikian pula setiap nubuat yang berhubungan dengan KedatanganNya yang Kedua akan digenapi. Pilihlah beberapa di antara nubuat berikut untuk
dibaca bersama anggota kelas. Bahaslah apa yang diajarkan oleh masing-masing
bagian tulisan suci mengenai Kedatangan Kedua Juruselamat. Rangkumlah
keterangannya di papan tulis. Anda dapat membagi kelas menjadi kelompokkelompok kecil dan menugaskan setiap kelompok untuk mempelajari dan
melaporkan mengenai bagian-bagian tulisan suci yang telah ditugaskan. Atau
Anda dapat menugaskan perorangan untuk mempelajari dan melaporkan
mengenai bagian-bagian tulisan sucinya.
a. A&P 29:9–11; 45:44. (Kristus akan datang ke bumi dengan kuasa dan
kemuliaan. Orang yang sombong dan jahat akan dibakar, dan tidak akan
ada kejahatan di bumi).
b. A&P 34:7, 12; 43:17; 110:16. (Kedatangan Kedua sudah dekat).
c. A&P 34:8, 11; 63:34. (Semua bangsa akan gemetar ketika Juruselamat datang.
Jika kita penuh iman, kuasa dan pengaruh-Nya akan berada bersama kita
sampai Dia datang).
d. A&P 45:45–54; 88:96–99. (Orang-orang Suci yang telah meninggal akan
dibangkitkan dan bangkit untuk menemui Juruselamat. Orang-orang Suci
yang masih hidup di bumi akan dikumpulkan untuk bertemu dengan-Nya.
Dia akan datang ke Gunung Zaitun, dan gunung itu akan terbelah menjadi
dua. Orang-orang Yahudi akan mengenali Juruselamat mereka dan meratap
karena mereka telah menganiaya-Nya. Kemudian mereka yang menerima
Injil di penjara roh akan dibangkitkan).
e. A&P 49:6. (Juruselamat akan menaklukkan semua musuh-Nya).
f. A&P 49:7. (Tidak seorang pun, bahkan para malaikat, mengetahui jam
dan harinya ketika Juruselamat akan datang).
g. A&P 133:46–53. (Juruselamat akan datang dengan berpakaian merah.
Kedatangan-Nya akan menjadi hari pembalasan terhadap orang-orang
jahat dan penebusan bagi orang-orang benar).
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2. Milenium akan menjadi masa sukacita dan kedamaian.
Kedatangan Kedua Juruselamat akan menyambut periode seribu tahun yang
disebut Milenium. Pasal-Pasal Kepercayaan kesepuluh menyatakan bahwa pada
masa ini, “Kristus secara pribadi akan memerintah di atas bumi,” dan “bumi akan
diperbarui serta menerima kemuliaan firdausnya.” Ajaran dan Perjanjian 101
memberikan uraian mengenai keindahan dan sukacita yang dapat kita nantikan
pada waktu Milenium.
• Akan seperti apakah kehidupan di bumi pada waktu Milenium?
Untuk menjawab pertanyaan ini, pilihlah beberapa bagian tulisan suci berikut
untuk dibaca bersama anggota kelas. Bahaslah apa yang diajarkan masingmasing bagian tulisan suci mengenai Milenium. Rangkumlah keterangannya
di papan tulis. Anda dapat membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil
dan menugaskan setiap kelompok untuk mempelajari dan melaporkan
mengenai bagian-bagian tulisan suci yang telah ditugaskan. Atau Anda dapat
menugaskan perorangan untuk mempelajari dan melaporkan mengenai
bagian-bagian tulisan suci tersebut.
a. A&P 101:23. (Setiap orang akan dapat melihat Juruselamat).
b. A&P 101:24. (Segala hal yang busuk akan dimusnahkan).
c. A&P 101:25. (Bumi akan menjadi baru).
d. A&P 101:26. (Orang-orang dan binatang akan hidup dengan damai).
e. A&P 101:27. (Orang-orang akan dikabulkan memiliki keinginan apa pun
yang benar).
f. A&P 101:28; lihat juga A&P 45:55; 88:110. (Setan akan diikat dan tidak
akan memiliki kuasa untuk mencobai siapa pun).
g. A&P 101:29. (Tidak akan ada kesedihan atau kematian).
h. A&P 101:30–31. (Seseorang akan tumbuh dewasa, kemudian diubah secara
mendadak dari kehidupan fana menjadi kehidupan baka).
i. A&P 101:32–34. (Tuhan akan menyingkapkan segala hal mengenai bumi
dan surga, termasuk bagaimana bumi diciptakan dan akan menjadi apa
bumi itu).
j. A&P 45:58. (Anak-anak akan tumbuh tanpa dosa).
k. A&P 45:59; 133:25. (Tuhan akan menjadi Raja dan Pembuat undangundang bagi seluruh bumi).
• Bagaimanakah pengetahuan tentang Milenium ini dapat menjadi berkat
di dalam kehidupan kita sekarang? Bagaimanakah hal ini menolong Anda
mengetahui bahwa orang yang hidup benar pada akhirnya akan menang
melawan kejahatan?
3. Kita harus mempersiapkan diri bagi Kedatangan Kedua.
Tuhan telah berulang kali menekankan bahwa kita harus mempersiapkan diri
bagi kedatangan-Nya (A&P 133:4, 10–11). Sejumlah orang mungkin merasa
bahwa mereka tidak akan pernah dapat berbuat hal yang memadai atau cukup
baik untuk dapat cukup siap. Mereka mungkin putus asa dan merasa bahwa
persiapan seperti itu adalah mustahil. Meskipun demikian, Tuhan telah
memberikan nasihat dalam Ajaran dan Perjanjian untuk mengajar kita bahwa
kita dapat mempersiapkan diri untuk peristiwa penting ini sebagai bagian dari
kehidupan sehari-hari kita.
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• Apakah yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sekarang untuk
mempersiapkan diri bagi Kedatangan Kedua? (Gunakan keterangan berikut
untuk membahas atau menambah jawaban anggota kelas).
Berjaga-jaga terhadap tanda-tanda kedatangan Juruselamat
Jelaskan bahwa dalam Ajaran dan Perjanjian, Tuhan mewahyukan banyak tanda
yang akan mendahului Kedatangan-Nya yang Kedua dan mendorong kita untuk
“berjagalah” (A&P 61:38).
• Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui tentang tanda-tanda yang akan
mendahului Kedatangan Kedua Juruselamat? Bacalah A&P 45:36–39 bersama
anggota kelas. Apakah yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini
mengenai mengapa tanda-tanda ini diberikan kepada kita?
• Apakah beberapa tanda yang telah dinubuatkan akan mendahului
Kedatangan Kedua Juruselamat?
Untuk menjawab pertanyaan ini, pilihlah beberapa bagian tulisan suci berikut
untuk dibaca bersama anggota kelas. Kenalilah tanda-tanda yang disebutkan
dalam masing-masing bagian tulisan suci. Rangkumlah di papan tulis di
bawah judul Tanda-tanda Positif dan Tanda-tanda Negatif. Anda dapat
membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dan menugaskan masingmasing kelompok untuk mempelajari dan melaporkan bagian-bagian tulisan
suci yang telah ditugaskan. Atau Anda dapat menugaskan perorangan untuk
mempelajari dan melaporkan bagian-bagian tulisan suci tersebut.
Tanda-tanda positif
a. A&P 45:9; 133:57–58. (Kegenapan Injil akan dipulihkan).
b. A&P 45:66–71. (Yerusalem Baru akan dibangun. Kota itu akan
menjadi tempat kedamaian dan keselamatan bagi orang-orang
benar di zaman akhir).
c. A&P 65:2–6. (Kerajaan Allah akan ditegakkan di bumi).
d. A&P 110:11–16. (Kunci-kunci imamat akan dipulihkan).
e. A&P 133:8–9, 36–39. (Injil akan dikhotbahkan di seluruh dunia).
Tanda-tanda negatif
a. A&P 29:15; 88:91. (Akan ada ratap tangis, keputusasaan, dan ketakutan.
Manusia akan hilang keberaniannya).
b. A&P 29:16; 45:31; 112:24. (Akan ada bencana kelaparan, bencana banjir,
wabah penyakit, dan kebinasaan).
c. A&P 34:9; 45:40–42; 88:87. (Akan ada tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban
di surga dan di bumi).
d. A&P 45:26; 63:33. (Akan ada perang dan desas-desus tentang perang, dan
seluruh bumi akan berada dalam kegemparan).
e. A&P 45:27. (Cinta kasih manusia akan menjadi beku, dan kedurhakaan
akan berlimpah-limpah).
f. A&P 45:33; 88:89–90. (Akan ada gempa bumi, badai, dan ombak laut
yang besar. Manusia akan mengeraskan hati mereka menentang Allah dan
saling berperang).
Tekankan bahwa beberapa diantara nubuat ini telah digenapi, beberapa masih
dalam proses digenapi, dan beberapa masih akan digenapi.
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• Tuhan menasihati kita agar “jangan sedih” pada waktu terjadi kekacauan pada
zaman akhir (A&P 45:35). Bagaimanakah kita dapat tetap memiliki harapan
dan menghindari perasaan menderita ketika kita dikelilingi oleh kejahatan
dan kekacauan pada zaman akhir? (lihat A&P 38:30).
Berdiri di tempat-tempat kudus
Selain menasihati kita untuk berjaga-jaga akan tanda-tanda Kedatangan Kedua,
Tuhan juga menasihati kita untuk mempersiapkan diri dengan hidup benar.
Pilihlah beberapa bagian tulisan suci berikut untuk dibaca bersama anggota kelas.
Bahaslah apa yang diajarkan masing-masing bagian tulisan suci mengenai
mempersiapkan diri bagi Kedatangan Kedua Juruselamat. Rangkumlah
keterangannya di papan tulis.
a. A&P 27:15; 33:17. (Setia dalam kebenaran).
b. A&P 34:6; 39:19–20; 43:20–23. (Menyerukan pertobatan dan bertobat).
Mengapa pertobatan penting dalam mempersiapkan diri bagi Kedatangan
Kedua?
c. A&P 45:32; 87:8; 101:22–23. (Berdiri di tempat-tempat kudus). Apakah yang
dimaksud dengan “berdiri di tempat-tempat kudus”? Apakah tempat-tempat
kudus ini? (Tempat-tempat kudus dapat mencakup bait suci, gedung kebaktian,
rumah, dan wilayah-wilayah Sion kita). Apakah yang dapat kita lakukan untuk
menjaga agar kita tetap layak dan kudus bahkan meskipun kita berada di
lingkungan-lingkungan duniawi?
d. A&P 45:56–57. (Memiliki Roh yang Kudus sebagai pembimbing kita).
Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan, “Bagaimanakah Anda
mempersiapkan diri bagi Kedatangan Kedua? Anda tidak perlu khawatir
mengenai hal itu. Anda perlu menjalani hidup seolah-olah jika Kedatangan
Kedua terjadi besok Anda akan siap. Tidak seorang pun tahu kapan hal itu akan
terjadi .... Tanggung jawab kita adalah untuk mempersiapkan diri kita, hidup
layak untuk dapat berada bersama Juruselamat, berperilaku sedemikian rupa
sehingga kita tidak akan merasa malu ketika Dia datang kepada kita. Itulah
tantangan pada hari dan zaman ini” (Church News, 2 Januari 1999, 2).
Penatua Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas memberikan nasihat berikut:
“Kaum remaja kadang-kadang berpikir, ’Apa gunanya? Dunia akan segera
dihancurkan dan akan kiamat.’ Perasaan seperti itu datang dari ketakutan, bukan
dari iman. Tidak seorang pun tahu jam berapa dan hari apa peristiwa itu akan
datang (lihat A&P 49:7), tetapi hari kiamat tidak akan datang sampai semua tujuan
Tuhan digenapi. Segala sesuatu yang telah saya pelajari dari wahyu-wahyu dan dari
kehidupan meyakinkan saya bahwa masih ada waktu untuk mempersiapkan diri
dan agar Anda meluangkan kehidupan Anda dengan hati-hati untuk
mempersiapkan diri bagi kehidupan yang lama.
Kelak Anda akan menangani anak-anak remaja Anda sendiri. Anda akan tahu
sendiri bagaimana sulitnya. Lalu Anda akan memanjakan cucu-cucu Anda, dan
mereka akan memanjakan cucu-cucu mereka sendiri. Jika hari akhir datang lebih
awal kepada seseorang, maka lebih cukup alasan untuk berbuat hal-hal yang
benar” (dalam Conference Report, April 1989, 72; atau Ensign, Mei 1989, 59).
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Tekankan bahwa Tuhan telah mewahyukan lebih banyak keterangan mengenai
Kedatangan Kedua dan Milenium kepada kita daripada kelompok orang mana
pun dalam sejarah dunia. Dengan keterangan ini, kita dapat siap dan setia dalam
kebenaran sementara nubuat-nubuat-Nya sedang digenapi di sekeliling kita
semua. Kita hendaknya menantikan dengan sukacita saat ketika Juruselamat
akan kembali dan menyambut pemerintahan seribu tahun dalam kedamaian
dan kebenaran.
Sewaktu digerakkan oleh Roh, Berikan kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran
yang dibahas dalam pelajaran.

Gagasan Mengajar
Tambahan

Bahan-bahan berikut adalah tambahan terhadap rencana pelajaran yang telah
disarankan. Anda dapat menggunakan salah satu atau kedua gagasan ini sebagai
bagian dari pelajaran.
1. Perumpamaan tentang gandum dan ilalang
Ajaran dan Perjanjian 86 memberikan pengertian lebih lanjut mengenai
Kedatangan Kedua. Bagian ini mencatat sebuah wahyu yang diterima Joseph
Smith untuk memperjelas beberapa arti dari perumpamaan tentang gandum
dan ilalang. Juruselamat memberikan perumpamaan ini pada waktu pelayanan
fana-Nya (Matius 13:24–30).
• Periksalah ulang perumpamaan dalam A&P 86 bersama anggota kelas. Apakah
yang dilambangkan unsur-unsur dari perumpamaan ini?
Para hamba Tuhan adalah penabur benih yang baik, dan Setan serta para
pengikutnya adalah penabur ilalang. Benih yang baik melambangkan para
pengikut Yesus, dan ilalang melambangkan mereka yang tunduk pada iblis.
Gandum dan ilalang diizinkan untuk tumbuh bersama sampai akhir dunia.
Pada waktu itu, orang-orang benar akan dikumpulkan dari antara yang jahat
dan yang jahat akan dibakar.
• Apakah yang diajarkan perumpamaan ini kepada kita mengenai peristiwaperistiwa yang berhubungan dengan Kedatangan Kedua?
2. Penyajian video
Jika kaset video Ajaran-Ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933) tersedia, pertimbangkanlah untuk memperlihatkan salah satu atau
kedua segmen video berikut:
“Jangan Sedih” (lima menit). Penyajian video ini dapat membantu anggota
kelas memahami bahwa mereka tidak perlu takut atau sedih terhadap bencanabencana yang akan datang di zaman akhir. Jika Anda memutuskan untuk
memperlihatkannya, lakukan pada bagian ketiga dari pelajaran ini.
“Mereka yang Bijaksana” (enam menit). Penyajian video ini menggambarkan
perumpamaan Juruselamat mengenai sepuluh gadis (Matius 25:1–13; lihat juga
A&P 45:56–59). Jika Anda memutuskan untuk memperlihatkannya, lakukan
pada bagian ketiga pelajaran ini.
Sebelum memperlihatkan “Mereka yang Bijaksana,” jelaskan bahwa
perumpamaan tentang sepuluh gadis didasarkan pada tradisi pernikahan orang
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Yahudi zaman dahulu. Pada masa Yesus, pengantin lelaki dan teman-temannya
menjemput pengantin perempuan dari rumahnya ke rumah pengantin lelaki. Di
perjalanan, teman-teman pengantin wanita menunggu untuk bergabung bersama
mereka. Setelah mereka tiba di rumah pengantin lelaki, mereka semua masuk ke
dalam untuk acara pernikahan. Acara pernikahan ini biasanya dilaksanakan pada
malam hari, sehingga mereka yang menunggu pengantin wanita membawa
lampu-lampu kecil berbahan bakar minyak. Dalam perumpamaan tersebut,
pengantin lelaki melambangkan Juruselamat. Gadis-gadis melambangkan anggota
Gereja. Pernikahan melambangkan Kedatangan Kedua Juruselamat. Minyak
lampu melambangkan persiapakan bagi Kedatangan Kedua.
Setelah memperlihatkan penyajian video, mintalah anggota kelas membaca A&P
45:56–59. Lalu ajukan pertanyaan berikut:
• Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini mengenai mempersiapkan diri bagi
Kedatangan Kedua Juruselamat?
Anda dapat membagikan pengertian berikut dari Presiden Spencer W. Kimball:
“Dalam perumpamaan tersebut, minyak dapat dibeli di pasar. Di dalam
kehidupan kita minyak kesiapsiagaan dikumpulkan sedikit demi sedikit
dalam bentuk kehidupan yang benar. Kehadiran dalam pertemuan sakramen
menambahkan minyak pada lampu kita, sedikit demi sedikit selama bertahuntahun. Puasa, doa keluarga, pengajaran ke rumah, pengendalian keinginan
tubuh, pengabaran Injil, mempelajari tulisan suci—setiap tindakan pengabdian
dan kepatuhan adalah tambahan sedikit demi sedikit terhadap gudang
penyimpanan kita. Perbuatan baik, pembayaran persempahan puasa dan
persepuluhan, pikiran dan tindakan yang suci, pernikahan dalam perjanjian
untuk kekekalan—ini juga memberikan sumbangan penting bagi minyak yang
dapat kita gunakan di tengah malam untuk mengisi ulang lampu-lampu kita
yang kehabisan bahan bakar” (Faith Precedes the Miracle [1972], 256).
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Kata-Kata Bijaksana:
“Sebuah Asas dengan Janji”

Tujuan

Untuk mendorong anggota kelas mematuhi nasihat dalam Kata-Kata Bijaksana,
dan juga nasihat Tuhan lainnya mengenai kesehatan jasmani.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut:
a. Ajaran dan Perjanjian 89 (Kata-Kata Bijaksana).
b. Ajaran dan Perjanjian 49:19–21; 59:15–21; 88:124 (tulisan suci tambahan).
c. Pusaka Kita, hlm. 27–28.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Mintalah seorang anggota kelas untuk bersiap merangkum latar belakang
sejarah Kata-Kata Bijaksana (Pusaka Kita, hlm. 27–28).
4. Anda dapat membawa gambar-gambar makanan yang sehat untuk digunakan
di bagian ketiga pelajaran ini.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Bagikanlah kisah berikut yang diceritakan oleh Presiden Gordon B. Hinckley:
“Saya teringat seorang uskup menceritakan kepada saya mengenai seorang
wanita yang datang untuk memperoleh rekomendasi [bait suci]. Ketika ditanya
apakah dia mematuhi Kata-Kata Bijaksana, dia mengatakan bahwa dia kadangkadang minum secangkir kopi. Dia mengatakan, ‘Uskup, Anda tidak akan
mencegah saya pergi ke bait suci karena hal kecil itu, bukan?’ Dia menjawab,
‘Sister, Anda tentu tidak akan membiarkan secangkir kopi menghalangi jalan
Anda untuk pergi ke rumah Tuhan’ ” (dalam Conference Report, April 1990, 67;
atau Ensign, Mei 1990, 51).
Jelaskan bahwa Kata-Kata Bijaksana adalah hukum yang sederhana dan terus
terang. Banyak orang mengetahui bahaya-bahaya jasmani dari ketidakpatuhan
terhadap hukum ini. Adalah penting jika kita mengingat akibatnya, tetapi juga
penting untuk mengingat berkat-berkat jasmani dan rohani yang akan kita
terima jika kita mematuhi Kata-Kata Bijaksana. Pelajaran ini membahas
mengenai janji-janji besar ini.

Pembahasan dan
Penerapan
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Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.

1. Mengapa Kata-Kata Bijaksana diwahyukan?
Jelaskan bahwa Bapa Surgawi telah memberikan tubuh jasmani kita untuk
tujuan ilahi. Tubuh jasmani adalah bagian yang penting dari rencana-Nya untuk
kemajuan kekal kita. Karena pentingnya ini, Bapa Surgawi telah memberi kita
tugas pengawasan untuk menjaga tubuh kita. Di zaman kita, sebagaimana di
zaman dahulu, Dia telah mewahyukan asas-asas mengenai kesehatan yang baik
untuk menolong kita menjaga agar tubuh kita bersih dan murni. Kepatuhan kita
terhadap asas-asas ini merupakan bukti kasih kita kepada-Nya dan ungkapan
rasa syukur kita.
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk merangkum latar belakang
sejarah Kata-Kata Bijaksana dari Pusaka Kita, halaman 27–28. Anda dapat
memperlihatkan gambar Toko Newel K. Whitney pada halaman 157 dari buku
pegangan ini. Nabi Joseph Smith menerima Kata-Kata Bijaksana di toko ini.
• Bacalah 1 Korintus 3:16–17 dan 6:19–20 bersama anggota kelas. Menurut ayatayat ini, mengapa penting kita menjaga tubuh kita? (Jelaskan bahwa tubuh
kita adalah bait suci dan kudus bagi Tuhan. Kita hendaknya menjaganya agar
tetap murni karena tubuh adalah tempat bersemayam roh kita, yaitu keturunan
Allah. Menghargai tubuh kita sebagai bait suci Allah menunjukkan kesaksian
kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Penghargaan terhadap tubuh kita juga
menjaga tubuh kita tetap murni sehingga dapat menjadi tempat tinggal bagi
Roh Kudus. Tekankan bahwa cara kita mengurus tubuh jasmani kita
memengaruhi kita secara rohani).
• Bacalah A&P 89:4 bersama anggota kelas. Apakah yang diajarkan ayat ini
mengenai alasan-alasan Tuhan memberikan Kata-Kata Bijaksana? Apakah
beberapa contoh dari “perbuatan jahat dan rancangan ... dalam hati orangorang yang bersekongkol” dalam hal yang menyangkut bahan-bahan
berbahaya seperti yang disebutkan dalam Kata-Kata Bijaksana? (Contohnya
dapat mencakup: penggambaran yang keliru yang dibuat dalam iklan dan
hiburan bahwa dengan menggunakan bahan-bahan ini akan memberikan
kebahagiaan dan keberhasilan).
• Bagaimanakah Kata-Kata Bijaksana merupakan bukti kasih Allah kepada kita?
Bagaimanakah ini merupakan bukti akan pemanggilan Joseph Smith sebagai
Nabi dan pelihat? (Jelaskan bahwa Tuhan mewahyukan Kata-Kata Bijaksana
kepada Nabi Joseph Smith jauh sebelum keakuratan mengenai asas-asasnya
didokumentasikan sepenuhnya dalam kajian-kajian ilmu pengetahuan. Wahyu
ini mengantisipasi wabah penyalahgunaan bahan-bahan terlarang pada zaman
sekarang. Kata-Kata Bijaksana ini merupakan peringatan awal dan perlindungan
kita terhadap masalah-masalah khusus pada zaman kita sekarang).
2. Nasihat Tuhan mengenai apa yang baik bagi tubuh kita
Catatan bagi pengajar: Sewaktu Anda mengajarkan bagian kedua dan ketiga dari
pelajaran ini, fokuskan pada asas-asas kesehatan dasar yang diwahyukan Tuhan.
Hindarilah pembahasan mengenai makanan-makanan kesehatan yang sedang
mode, makanan khusus, dan jenis-jenis makanan dan minuman lainnya.
Tekankan bahwa Tuhan belum memberikan rincian mengenai segala sesuatu
yang boleh atau tidak boleh dimakan. “Wahyu seperti itu tidak perlu,” ujar
Presiden Joseph Fielding Smith. “Kata-Kata Bijaksana adalah hukum dasar.
Hukum ini menunjukkan arah dan memberi kita petunjuk yang cukup dalam
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hal yang menyangkut makanan dan minuman .... Jika kita mengikuti dengan
tulus apa yang ditulis dengan bantuan Roh Tuhan, ... kita akan tahu apa yang
baik dan apa yang buruk bagi tubuh” (“Your Question: The Word of Wisdom,”
Improvement Era, Februari 1956, 78–79).
Tulislah Bukan Untuk Tubuh dan rujukan-rujukan tulisan suci berikut di papan
tulis. Bacalah masing-masing rujukan tulisan suci bersama anggota kelas.
Kemudian buatlah daftar bahan-bahan yang diuraikan.
a. A&P 89:5–7. (Anggur atau minuman keras).
b. A&P 89:8. (Tembakau).
c. A&P 89:9. (Minuman panas, yaitu teh dan kopi).
Jelaskan bahwa selain bahan-bahan ini, kita hendaknya tidak:
a. Menggunakan bahan apa pun yang mengandung obat-obat terlarang.
b. Menggunakan bahan-bahan apa pun yang dapat mengakibatkan kecanduan
kecuali di bawah perawatan seorang dokter yang andal.
c. Menyalahgunakan resep dokter dan obat-obat lainnya.
• Apakah beberapa akibat dari penggunaan bahan-bahan berbahaya ini?
(Bahaslah konsekuensi jasmani dan rohaninya. Alinea-alinea berikut
mengenai alkohol dan tembakau adalah contohnya. Jika Anda mengajar
remaja, Anda dapat merujuk pada brosur Untuk Kekuatan Remaja, halaman
36–37 [36550 299]).
Presidensi Utama menyatakan, “Mabuk dengan minuman keras, manusia
telah kehilangan akal mereka; nasihat mereka hancur; pertimbangan dan
penglihatan mereka telah sirna .... Alkohol telah membawa lebih banyak
celaka dan kesengsaraan, mematahkan lebih banyak hati, menghancurkan
lebih banyak rumah, melakukan lebih banyak kejahatan, menyebabkan lebih
banyak kematian, daripada semua peperangan yang pernah dialami dunia”
(dalam Conference Report, Oktober 1942, 8).
Setiap tahun penggunaan tembakau menyebabkan hampir 2,5 juta kematian
dini di seluruh dunia. Penggunaan tembakau juga membahayakan jutaan
korban yang tak berdosa. Misalnya, merokok bagi para ibu mengandung akan
meneruskan racun kimia yang mengganggu perkembangan janin, yang
memengaruhi kira-kira 3 juta bayi setiap tahunnya. Bayi-bayi ini memiliki
berat badan saat lahir yang lebih rendah dan risiko keterbelakangan syaraf
serta intelektual dan kematian prematur. Para korban yang tidak berdosa
lainnya termasuk mereka yang tidak merokok yang secara teratur menjadi
perokok pasif. Orang-orang ini memiliki tingkat penyakit pernafasan yang
lebih tinggi dan memiliki tingkat kematian kanker jantung tiga kali lebih
besar daripada mereka yang tidak menghirup asap dari orang lain yang
merokok. Tembakau tanpa asap menyebabkan kecanduan yang sama
parahnya dengan rokok, dan pengguna tembakau tanpa asap memiliki tingkat
penyakit kanker lima puluh kali lebih tinggi daripada mereka yang tidak
menggunakan tembakau (lihat James O. Mason, “I Have a Question,” Ensign,
September 1986, 59–61).
• Penggunaan bahan-bahan yang dilarang dalam Kata-Kata Bijaksana
semakin meningkat di banyak bagian dunia, khususnya di antara remaja.
Bagaimanakah iklan memikat orang untuk menggunakan bahan-bahan ini?
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(Bahaslah pesan-pesan palsu dari iklan seperti ini). Bagaimanakah teman
sebaya dan orang lain membujuk orang untuk menggunakan bahan-bahan
ini? (Anda dapat membahas bagaimana menahan seruan seperti
“Menggunakan sedikit saja bahan ini tidak akan berbahaya,” “Menggunakan
sekali saja tidak akan berbahaya,” “Setiap orang melakukannya,” dan “Tidak
seorang pun akan tahu”). Cara-cara lain apakah yang menyebabkan orang
tergoda untuk menggunakan bahan-bahan ini?
• Bagaimanakah pelanggaran terhadap Kata-Kata Bijaksana yang tampaknya
kecil dapat merusak?
• Bagaimanakah kita dapat memperkuat diri kita melawan godaan-godaan
untuk menggunakan bahan-bahan berbahaya? (Mintalah anggota kelas untuk
menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman ketika mereka berhasil
menahan godaan untuk melanggar Kata-Kata Bijaksana). Bagaimanakah
remaja dapat saling menolong untuk mematuhi Kata-Kata Bijaksana?
• Bagaimanakah orang tua dapat secara efektif mengajar anak-anak mereka
mengenai Kata-Kata Bijaksana dan menolong mereka mematuhinya? (lihat
Family Home Evening Resource Book [31106], hlm. 228–231).
• Bahan-bahan berbahaya yang dilarang dalam Kata-Kata Bijaksana
menyebabkan ketagihan. Mengapa ketergantungan terhadap bahan-bahan ini
berbahaya? Bagaimanakah orang dapat mengatasi ketergantungan terhadap
obat-obatan dan bahan-bahan berbahaya lainnya?
Tekankan bahwa masih ada harapan bagi mereka yang bergumul dengan
ketergantungan. Mengatasi ketergantungan biasanya memerlukan keinginan
besar dan disiplin, disertai dengan pertobatan dan bantuan dari Tuhan.
Keluarga, teman-teman, dan para pemimpin Gereja dapat juga memberikan
bantuan, dan dalam kasus-kasus tertentu bantuan profesional mungkin
diperlukan. Mintalah anggota kelas untuk membagikan contoh-contoh
mengenai bagaimana orang telah mengatasi ketergantungan terhadap bahanbahan berbahaya.
3. Nasihat Tuhan mengenai apa yang baik bagi tubuh jasmani
Tulislah Baik Bagi Tubuh Jasmani dan rujukan-rujukan tulisan suci berikut di
papan tulis. Bacalah masing -masing rujukan tulisan suci bersama anggota kelas.
Kemudian rangkumlah di sebelah rujukan tersebut. Jika Anda membawa gambargambar mengenai makanan yang sehat, perlihatkanlah sekarang (lihat
“Persiapan,” nomor 4).
a. A&P 89:10. (Ramuan yang menyehatkan—sayuran dan tanaman yang
menyehatkan).
b. A&P 89:11. (Buah-buahan).
c. A&P 89:12; lihat juga A&P 49:19. (Daging binatang dan unggas).
d. A&P 89:14–17. (Biji-bijian).
e. A&P 88:124. (Tidur lebih awal dan bangun lebih pagi—cukup tidur).
• Apakah yang dimaksud dengan menggunakan makanan “dengan hati-hati”?
(A&P 89:11; lihat juga A&P 59:18–20; Jawaban dapat mencakup: bahwa kita
hendaknya makan makanan yang menyehatkan tubuh kita dan tidak
menggunakan makanan secara berlebihan). Apakah yang dimaksud dengan
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menggunakan makanan “dengan ... terima kasih”? (A&P 89:11). Bagaimanakah
kita dapat memperlihatkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas makanan yang
Dia sediakan bagi kita?
• Petunjuk-petunjuk apakah yang telah Tuhan berikan mengenai penggunaan
daging? (lihat A&P 89:12; lihat juga A&P 49:19, 21). Petunjuk-petunjuk
apakah yang telah Tuhan berikan mengenai penggunaan biji-bijian? (lihat
A&P 89:14, 16).
• Nasihat apakah yang telah Tuhan berikan mengenai tidur? (lihat A&P
88:124). Bagaimanakah cukup tidur memengaruhi kita secara jasmani
dan rohani?
Presiden Brigham Young mengatakan, “Daripada melakukan pekerjaan 2 hari
dalam satu hari, kebijaksanaan akan memberi petunjuk kepada [Orang-orang
Suci], bahwa jika mereka ingin hidup panjang dan kesehatan baik, mereka
harus, setelah cukup mengerahkan tenaga, membiarkan tubuh istirahat
sebelum sama sekali kehabisan tenaga. Ketika kelelahan, beberapa orang
membantah, bahwa mereka memerlukan bahan stimulan ... Tetapi, daripada
bahan stimulan seperti ini, mereka harus memulihkan tenaga dengan istirahat”
(Discourses of Brigham Young, diseleksi oleh John A. Widtsoe [1941], 187).
4. Berkat-berkat yang dijanjikan karena kepatuhan terhadap Kata-Kata
Bijaksana
Tuhan mewahyukan Kata-Kata Bijaksana sebagai “sebuah asas dengan janji”
(A&P 89:3). Tulislah Berkat-Berkat yang Dijanjikan dan rujukan-rujukan tulisan
suci berikut di papan tulis. Bacalah masing-masing rujukan tulisan suci bersama
anggota kelas. Kemudian tulislah masing-masing janji di samping rujukan
tersebut.
a. A&P 89:18. (Kesehatan jasmani).
b. A&P 89:19. (Kebijaksanaan dan harta pengetahuan yang besar).
c. A&P 89:20. (Kemampuan untuk berlari dan tidak letih dan berjalan dan
tidak jatuh pingsan).
d. A&P 89:21. (Perlindungan dari malaikat pemusnah).
• Bagaimanakah Anda telah diberkati setelah Anda mematuhi Kata-Kata
Bijaksana? (Mintalah anggota kelas untuk menceritakan berkat-berkat
jasmani dan rohani yang telah mereka terima).
Anda dapat menekankan bahwa mereka yang mematuhi Kata-Kata Bijaksana
biasanya akan hidup lebih lama dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik
daripada mereka yang tidak mematuhinya. Meskipun demikian, sejumlah
orang menderita penyakit parah atau mengalami cacat meskipun mematuhi
Kata-Kata Bijaksana. Jelaskan bahwa orang-orang ini dapat menerima berkatberkat rohani dari mematuhi Kata-Kata Bijaksana bahkan meskipun kesulitankesulitan jasmani mereka terus berlanjut. Tambahan pula, janji-janji Tuhan
adalah untuk kekekalan, dan mereka yang tidak menerima semua berkat yang
telah dijanjikan dalam kehidupan ini akan menerimanya dalam kehidupan
yang akan datang.
• Apakah beberapa contoh mengenai bagaimana mematuhi Kata-Kata Bijaksana
membantu kita “menemukan kebijaksanaan dan harta pengetahuan yang
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besar, bahkan harta yang tersembunyi”? (A&P 89:19). (Bahaslah bagaimana
mematuhi Kata-Kata Bijaksana menolong kapasitas mental seseorang.
Bahaslah juga bagaimana kepatuhan ini membantu seseorang menerima
harta pengetahuan rohani, misalnya kesaksian, pengetahuan tentang
kebenaran ilahi, wahyu pribadi, berkat bapa bangsa, dan tata cara dan
perjanjian-perjanjian bait suci).
Penatua Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas mengatakan, “Saya telah
mengetahui ... bahwa tujuan utama Kata-Kata Bijaksana berkaitan dengan
wahyu .... Jika seseorang yang ‘berada dalam pengaruh’ [bahan-bahan
berbahaya] hampir tidak dapat mendengarkan ceramah yang sederhana,
bagaimana mungkin dia dapat menanggapi bisikan-bisikan rohani yang
menyentuh perasaan yang paling lembut sekali pun? Sebagaimana Kata-Kata
Bijaksana itu sama berharganya dengan hukum kesehatan, maka hukum itu
akan lebih berharga bagi Anda secara rohani daripada secara jasmani” (dalam
Conference Report, Oktober 1979, 28–29; atau Ensign, November 1979, 20).
• Bagaimanakah janji Tuhan dalam A&P 89:20 dapat berlaku bagi kita secara
jasmani? Bagaimanakah hal itu dapat berlaku bagi kita secara mental dan
emosi? (Jawaban dapat mencakup: bahwa kita akan memiliki kekuatan
mental dan emosi yang diperkuat, penguasaan diri, dan kemandirian).
Bagaimanakah janji ini dapat berlaku bagi kita secara rohani? (lihat Ibrani
12:1–3. Jawaban dapat mencakup: bahwa kita akan memiliki tambahan
kekuatan untuk menahan godaan dan untuk “berlomba dengan tekun dalam
perlombaan yang diwajibkan bagi kita” untuk menuju kehidupan kekal).
• Bagaimanakah janji Tuhan dalam A&P 89:21 berlaku bagi kita?
Jelaskan bahwa pada zaman dahulu, tepat sebelum kepergian secara besarbesaran anak-anak Israel dari Mesir, malaikat pemusnah melewati anak-anak
sulung Israel karena orang-orang mematuhi Nabi Musa dan menandai pintupintu mereka dengan darah anak domba (Keluaran 12). Demikian pula,
sewaktu kita “[hidup] menaati perintah,” termasuk Kata-Kata Bijaksana, maka
malaikat pemusnah akan melewati kita, yang artinya kita akan diselamatkan
dari kematian rohani dan diberkati dengan kehidupan kekal melalui darah
Kurban Tebusan Yesus Kristus (lihat Boyd K. Packer, dalam Conference Report,
April 1996, 24; atau Ensign, Mei 1996, 19).
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Tekankan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita Kata-Kata Bijaksana
karena Dia mengasihi kita dan peduli terhadap kesejahteraan jasmani dan rohani
kita. Jelaskan bahwa Kata-Kata Bijaksana lebih dari sekadar peraturan tentang
kesehatan jasmani; ini adalah juga kunci bagi berkat-berkat rohani yang besar.
Sarankan agar anggota kelas mengevaluasi apakah mereka memperlakukan tubuh
mereka sebaik mungkin, sesuai dengan nasihat Tuhan mengenai kesehatan.
Berikan kesaksian bahwa sewaktu kita mengikuti nasihat ini, Tuhan akan
memenuhi janji-janji-Nya untuk memberkati kita secara jasmani dan rohani.

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
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1. Mematuhi Kata-Kata Bijaksana akan mengatasi masalah
perekonomian dunia
• Presiden Heber J. Grant, Presiden Gereja yang ke-7, mengajarkan bahwa
“Kata-Kata Bijaksana ... akan mengatasi masalah perekonomian ... setiap ...
negara, jika dipatuhi oleh penduduk dunia” (dalam Conference Report, April
1936, 48). Bagaimanakah menurut Anda hal ini dapat menjadi demikian?
Pikirkanlah banyaknya tanah, uang, dan sumber-sumber lainnya yang
digunakan untuk menghasilkan bahan-bahan berbahaya, mengiklankannya,
membelinya, dan mengalami konsekuensi dari penggunaannya. Misalnya,
pada tahun 1985 biaya perawatan kesehatan dan hilangnya produktifitas
kerja di Amerika yang ada kaitannya dengan penggunaan tembakau kira-kira
berjumlah 65 miliar dolar Amerika (lihat Ensign, September 1986, 61). Biaya
produksi dan penggunaan alkohol juga tinggi. Pikirkanlah potensi dampak
perekonomian terhadap penggunaan sumber-sumber ini bagi tujuan-tujuan
bermanfaat daripada tujuan-tujuan yang merusak.
2. Mematuhi Kata-Kata Bijaksana dikaitkan dengan manfaat-manfaat
tambahan
Para ilmuwan sosial telah menemukan bahwa para anggota Gereja yang
menjalankan Injil, termasuk Kata-Kata Bijaksana, kemungkinan menjadi bahagia
dalam pernikahan dan puas dengan kehidupan keluarga mereka jauh lebih besar
daripada orang lain. Kemungkinan mereka terlibat dalam hubungan seks sebelum
nikah atau setelah nikah, mengalami depresi, dan terlibat dalam kenakalan
remaja, menyimpang, atau memiliki perilaku antisosial jauh lebih kecil.
3. Mematuhi Kata-Kata Bijaksana membantu seorang misionaris mengajar
dengan kuasa
Mematuhi Kata-Kata Bijaksana memberkati seorang misionaris dengan cara yang
tak terduga. Sewaktu dia mengajar seorang pria mengenai Kata-Kata Bijaksana,
orang tersebut menatap matanya dan bertanya, “Apakah maksud Anda bahwa
Anda belum pernah mencoba obat-obatan terlarang, merokok, atau merasakan
minuman alkohol dalam bentuk apa pun?” Misionaris tersebut menatap
langsung mata pria tersebut dan mengatakan dengan suara lantang, “Tidak,
pak. Saya belum pernah melakukannya.”
Misionaris tersebut kemudian menceritakan pengalaman yang dia alami
selanjutnya, “Suatu kekuatan menyelimuti diri saya pada saat itu dan saya tahu
mengapa saya selalu mematuhi Kata-Kata Bijaksana. Saya bersyukur bahwa ketika
saya mengalami peristiwa itu di dalam kehidupan saya, saya dapat memberikan
kesaksian yang kuat mengenai pentingnya Kata-Kata Bijaksana karena saya selalu
mematuhinya.”
4. “Janganlah bekerja lebih cepat atau lebih banyak daripada kekuatanmu”
(A&P 10:4)
• Nasihat apakah yang diberikan Tuhan kepada Joseph Smith dalam A&P 10:4?
(lihat juga Mosia 4:27). Bagaimanakah nasihat ini dapat berpengaruh bagi
kesehatan kita? Apakah bahaya dari tidak mengindahkan nasihat ini?
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5. Tato dan menindik tubuh dengan tidak lazim
Rasul Paulus mengajarkan bahwa tubuh kita kudus bagi Tuhan dan bahwa tubuh
kita adalah bait suci, tempat di mana Roh Kudus dapat tinggal (1 Korintus 3:16;
6:19–20). Sebagaimana kita hendaknya tidak mencemarkan tubuh kita dengan
menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, demikianlah kita hendaknya tidak
mencemarkan bagian luar tubuh kita dengan tato atau penindikan yang tidak
lazim. Tindakan-tindakan seperti itu dapat mengakibatkan hal-hal negatif
terhadap fisik, sosial, dan rohani (lihat David A. Burton, “I Have a Question,”
Ensign, Februari 1999, 52–53).
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“Carilah Pengetahuan,
Yaitu dengan Belajar dan
Juga dengan Iman”

Tujuan

Untuk mendorong anggota kelas mencari pengetahuan “dengan belajar dan juga
dengan iman” di sepanjang kehidupan mereka (A&P 88:118).

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dalam pelajaran ini.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, mintalah seorang
anggota kelas untuk bersiap membagikan satu atau dua pengalaman pribadi
yang memperlihatkan berkat-berkat dari mempelajari pengetahuan di dalam
kehidupannya.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Mintalah seorang anggota kelas untuk menceritakan dengan singkat mengenai
berkat-berkat dari mempelajari pengetahuan di dalam kehidupannya (lihat
“Persiapan,” nomor 3).
Setelah anggota kelas tersebut berbicara, jelaskan bahwa pelajaran ini membahas
pentingnya mencari pengetahuan di sepanjang kehidupan kita.

Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan mencari pengetahuan.
1. Sekolah para Nabi memberikan pola untuk kita ikuti dalam usaha kita
mencari pengetahuan.
Tekankan bahwa pada zaman ini, Tuhan telah memberikan penekanan besar
mengenai perlunya pendidikan rohani dan duniawi.
Tuhan memerintahkan kepada Nabi Joseph Smith untuk mulai mengadakan
Sekolah para Nabi di Kirtland, Ohio. Sekolah para Nabi memulai pertemuan
bulan Januari 1833 di sebuah ruangan kecil di atas Toko Newel K. Whitney di
Kirtland (lihat lihat gambar di hlm. 157). Di sekolah ini, para pemimpin Gereja
diberi pengajaran mengenai ajaran Injil, urusan-urusan Gereja, dan urusanurusan lainnya. Mereka harus mempersiapkan kepemimpinan Gereja dan
pelayanan misionaris (A&P 88:77–80).
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Pertemuan-pertemuan ini menyediakan suasana untuk memiliki pengalamanpengalaman rohani dan pembahasan-pembahasan mendalam mengenai asas-asas
Injil. Beberapa wahyu diterima di sini. Sejarah Gereja mencatat bahwa “sukacita
besar dan kepuasan senantiasa bersinar di wajah orang-orang yang menghadiri
Sekolah para Nabi, dan para Orang Suci, karena hal-hal yang diwahyukan, dan ...
kemajuan dalam pengetahuan tentang Allah” (History of the Church, 1:334).
• Kesempatan-kesempatan apakah yang kita miliki untuk memperoleh
pengetahuan di Gereja? Apakah yang dapat kita lakukan untuk lebih
mempersiapkan diri belajar di pertemuan-pertemuan Gereja?
• Bacalah A&P 88:122–125 bersama anggota kelas. Apakah yang diperintahkan
Tuhan kepada para pemegang imamat di Sekolah para Nabi? Apakah yang Dia
perintahkan agar tidak mereka lakukan? (Tulislah jawaban anggota kelas di
papan tulis). Apakah yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini mengenai
bagaimana saling mengajar?

Newel K. Whitney dan Toko Perusahaan. Sekolah para Nabi diadakan di sebuah kamar kecil di
atas toko ini di Kirtland, Ohio. Wahyu yang dikenal dengan Kata-Kata Bijaksana (A&P 89) diterima
di sini, bersama dengan wahyu-wahyu lainnya.

2. Kita hendaknya mencari pengetahuan “dengan belajar dan juga
dengan iman.”
• Bacalah A&P 88:118 bersama anggota kelas. Mengapa belajar dan iman
keduanya perlu di dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan? (lihat
kutipan di bawah). Bagaimanakah iman meningkatkan kemampuan kita
untuk memperoleh pengetahuan? Apakah bahaya dari memperoleh
pengetahuan tanpa memiliki iman kepada Allah dan tanpa mematuhi
perintah-perintah? (lihat 2 Timotius 3:7; 2 Nefi 9:28–29).
Presiden Marion G. Romney dari Presidensi Utama mengatakan, “Saya percaya
bahwa kita harus belajar. Saya percaya bahwa manusia banyak memperoleh
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pengetahuan melalui belajar .... Tetapi, saya juga percaya dan tahu bahwa
memperoleh pengetahuan melalui belajar akan sangat dipercepat melalui iman”
(Learning for the Eternities, dikumpulkan oleh George J. Romney [1977], 72).
• Selain mempelajari Injil, kita hendaknya mencari pengetahuan dalam
bidang-bidang lainnya, misalnya sejarah, sains, dan bahan bacaan yang
baik. Bagaimanakah mempelajari pokok-pokok pelajaran tersebut telah
memperkaya kehidupan Anda?
• Jenis pengetahuan apakah yang paling berharga? Bagaimanakah seharusnya
hubungan antara mempelajari Injil dan mempelajari bidang-bidang yang
bermanfaat lainnya?
Presiden John Taylor, Presiden Gereja ke-3, mengatakan, “Kita harus
membantu pertumbuhan pendidikan dan kecerdasan jenis apa pun;
memupuk cita rasa kesusastraan, dan manusia yang memiliki cita rasa
kesusastraan dan berbakat sains hendaknya meningkatkan bakat tersebut;
dan semua orang hendaknya meningkatkan karunia-karunia yang telah
dianugerahkan Allah kepada mereka .... Jika ada hal apa pun yang baik
dan patut dipuji dalam moral, agama, ilmu sains, atau hal apa pun yang
dapat mempermuliakan dan memuliakan manusia, maka kita harus
mendukungnya. Tetapi dengan segala yang kita pelajari, kita ingin
memperoleh pengertian yang berasal dari Allah” (The Gospel Kingdom,
diseleksi oleh G. Homer Durham [1943], 277).
Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas, Penatua Gordon B. Hinckley
menyampaikan sebuah ceramah dimana dia mengutip perintah Juruselamat
“Belajarlah pada-Ku” (Matius 11:29). Kemudian dia mengatakan, “Saya
menyarankan agar Anda mengikuti perintah yang diberikan Putra Allah itu.
Dengan segala pelajaran yang Anda pelajari, belajarlah dari Dia. Dengan segala
pengetahuan yang Anda pelajari, carilah pengetahuan dari Tuhan. Pengetahuan
itu akan melengkapi pelatihan duniawi yang Anda terima dengan cara yang
indah dan memberikan kepenuhan dan karakter bagi kehidupan Anda yang
tidak dapat diperoleh dengan cara lain” (dalam Conference Report, Oktober
1964, 118; atau Improvement Era, Desember 1964, 1092).
• Bagaimanakah Anda melihat bahwa pengetahuan tentang hal-hal Allah
adalah jenis pengetahuan yang paling penting?
3. Kita hendaknya terus belajar sepanjang kehidupan kita.
Tekankan bahwa Tuhan dan para nabi-Nya senantiasa menekankan pentingnya
mencari pengetahuan. Kita hendaknya terus belajar sepanjang kehidupan kita.
Penatua Russell M. Nelson dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, “Karena
penghargaan kudus kami terhadap kecerdasan setiap orang, kami menganggap
bahwa memperoleh pendidikan itu adalah tanggung jawab keagamaan ....
Pencipta kita menginginkan anak-anak-Nya di mana pun mereka berada agar
mendidik diri sendiri” (dalam Conference Report, Oktober 1992, 5; atau Ensign,
November 1992, 6).
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Tulislah pertanyaan-pertanyaan berikut di papan tulis:
Mengapa kita
hendaknya belajar?

Apakah yang hendaknya
kita pelajari?

Bagaimanakah
kita dapat belajar?

Bacalah bagian-bagian tulisan suci berikut bersama anggota kelas. Mintalah
anggota kelas mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di papan tulis.
Tulislah jawaban mereka di bawah pertanyaan yang sesuai.
A&P 6:7

A&P 88:76–80, 118

A&P 130:18–19

A&P 11:21–22

A&P 90:15

A&P 131:6

A&P 19:23

A&P 93:36–37, 53

A&P 136:32–33

• Mengapa menurut Anda kita diperintahkan untuk mempelajari mengenai
begitu banyak hal yang berbeda?
Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan kepada para remaja mengenai nilai
dari pendidikan, “Sangatlah penting bahwa Anda para remaja putra dan
remaja putri mendapatkan semua pendidikan semampu Anda. Tuhan dengan
amat gamblang befirman bahwa umat-Nya harus mendapatkan pengetahuan
tentang negara-negara dan kerajaan-kerajaan serta akan hal-hal mengenai
dunia melalui proses pendidikan, bahkan dengan belajar dan dengan iman.
Pendidikan adalah kunci yang akan membuka pintu kesempatan bagi Anda.
Pengurbanan untuknya sangat bermanfaat. Pendidikan adalah sesuatu yang
pantas untuk diupayakan, dan apabila Anda mendidik pikiran serta tangan
Anda, Anda akan memberi sumbangan besar bagi masyarakat di mana Anda
menjadi bagian daripadanya, dan Gereja di mana Anda adalah anggotanya
akan dihormati karena teladan Anda. Saudara dan saudari mudaku yang
terkasih, ambillah manfaat dari setiap kesempatan pendidikan sesuai dengan
kesanggupan Anda, juga Anda para ayah dan ibu, Imbaulah putra dan putri
Anda untuk memperoleh pendidikan yang akan memberkati kehidupan
mereka” (“Pandangan yang Mengilhami,” Liahona, Juni 1999, 4–5).
• Kesempatan-kesempatan apakah yang kita miliki untuk pendidikan formal?
(Jawaban dapat mencakup: sekolah SMP dan SMU, sekolah niaga, dan
perguruan tinggi dan universitas). Bagaimanakah pendidikan formal
bermanfaat bagi kehidupan kita? Apakah yang dapat kita lakukan untuk dapat
lebih memanfaatkan kesempatan kita memperoleh pendidikan formal?
• Presiden Brigham Young mengajarkan,“Pendidikan kita hendaknya dalam
bentuk pendidikan yang akan memperbaiki pikiran kita dan menjadikan kita
lebih berguna, membuat kita lebih banyak memberikan pelayanan kepada
keluarga manusia” (Discourses of Brigham Young, dipilih oleh John A. Widtsoe
[1941], 255). Dengan cara bagaimanakah pendidikan dapat menolong kita
melayani keluarga kita? Bagaimanakah pendidikan dapat menolong kita
melayani orang lain? Bagaimanakah pendidikan dapat menolong kita di dalam
upaya-upaya kita untuk menolong membangun kerajaan Allah? Mintalah
anggota kelas untuk membagikan pengalaman-pengalaman dimana
pendidikan mereka telah menolong mereka dalam usaha-usaha mereka
untuk melayani.
• Bacalah A&P 90:15 bersama anggota kelas. Bagaimanakah kehidupan Anda
telah diperkaya dengan mempelajari buku-buku yang baik?
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• Apakah tanggung jawab orang tua dalam hal yang menyangkut mengajar
anak-anak mereka? (lihat A&P 68:25–28. Tekankan bahwa orang tua memiliki
tanggung jawab kudus untuk menolong anak-anak mereka mempelajari Injil.
Orang tua hendaknya juga mengajarkan keterampilan-keterampilan praktis
misalnya mempertahankan kesehatan yang baik, bekerja dengan rajin, bergaul
dengan orang lain, mengelola uang, dan memperoleh pendidikan yang baik).
• Bagaimanakah orang tua dapat mendorong anak-anak mengembangkan
kecintaan untuk memperoleh pengetahuan yang akan bertahan di sepanjang
kehidupan mereka?
Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas, Penatua Gordon B. Hinckley
menekankan pentingnya mendorong anak-anak untuk membaca, “Anda tahu
bahwa anak-anak Anda akan membaca. Mereka akan membaca buku-buku
dan mereka akan membaca majalah dan surat kabar. Tanamkan di dalam diri
mereka selera untuk membaca hal-hal yang baik. Sewaktu mereka masih
muda, bacakan kepada mereka cerita-cerita hebat yang tetap bertahan lama
karena nilai-nilai kebajikan yang diajarkan dari cerita-cerita tersebut.
Tunjukkan kepada mereka buku-buku yang baik. Sediakanlah tempat di
rumah Anda, betapa pun kecil tempat tersebut, agar mereka dapat melihat
paling sedikit beberapa buku yang telah membantu mengembangkan pikiran
orang-orang yang hebat” (dalam Conference Report, Oktober 1975, 57; atau
Ensign, November 1975, 39).
Presiden Thomas S. Monson mengingatkan kita bahwa anak-anak kecil dapat
memahami ajaran-ajaran dalam tulisan suci, “Suatu ... ciri khas yang menonjol
dari rumah yang bahagia didapati ketika rumah tersebut merupakan sebuah
perpustakaan untuk mencari pengetahuan .... Tuhan menasihati, ‘Carilah
kamu dari segala kitab yang terbaik Kata-Kata yang bijaksana, carilah
pengetahuan yaitu dengan belajar dan juga dengan iman’ (A&P 88:118). Kitabkitab standar menawarkan perpustakaan untuk mencari pengetahuan yang
saya maksud di atas. Kita harus berhati-hati agar tidak menganggap enteng
kemampuan anak-anak untuk memahami firman Allah” (dalam Conference
Report, Oktober 1988, 81–82; atau Ensign, November 1988, 70).
Jika Anda ingin membahas pokok mengenai mengajar anak-anak dengan
lebih terperinci lagi, Anda dapat merujuk pada halaman 156–177 dalam buku
Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia edisi 1999 (36123). Pelajaran
45 dalam buku pegangan ini juga membahas tanggung jawab orang tua untuk
mengajar anak-anak mereka.
• Jenis-jenis bacaan apakah yang hendaknya kita hindari?
Presiden Ezra Taft Benson dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan,
“Di zaman sekarang, dengan buku-buku yang tersedia secara berlimpah,
merupakan bukti bahwa seseorang benar-benar terpelajar jika dia mengetahui
apa yang tidak perlu dibaca .... Bacalah hanya buku-buku yang terbaik.
Sebagaimana yang dinasihatkan ibu John Wesley terhadap dirinya, ‘Hindarilah
bacaan apa saja yang melemahkan daya nalar Anda, merusak kelembutan hati
nurani Anda, mengaburkan pengertian Anda terhadap Allah, mengurangi
semangat Anda terhadap hal-hal rohani, ... meningkatkan wewenang tubuh
terhadap pikiran’ ” (“In His Steps,” in 1979 Devotional Speeches of the Year
[1980], 61).
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• Selain memperoleh pendidikan formal dan membaca buku-buku yang baik,
apakah yang dapat kita lakukan untuk terus mencari pengetahuan sepanjang
kehidupan kita?
4. Dalam bait suci kita memperoleh pendidikan untuk kekekalan.
Jelaskan bahwa pada akhir Juni 1833, Nabi Joseph Smith mengirimkan
sebuah rencana untuk membangun Kota Sion bagi para Orang Suci di
Independence, Missouri.
Perlihatkan rencana bagi Kota Sion, yang diperlihatkan di bawah. Jelaskan
bahwa di pusat kota tersebut para Orang Suci akan membangun sebuah bait
suci. Meskipun mereka tidak dapat membangun Kota Sion, mereka mengikuti
konsep ini ketika mereka membangun Kota Salt Lake.

Rencana bagi Kota Sion. Tempat bait suci adalah di tengah-tengah.

• Apakah yang dapat kita pelajari dari rencana membangun bait suci di pusat
kota Sion? (Jawaban dapat mencakup: bahwa bait suci tersebut adalah pusat
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pencarian pengetahuan bagi para anggota Gereja dan bahwa kita hendaknya
meletakkan bait suci pada pusat kehidupan kita).
• Bacalah A&P 88:119 bersama anggota kelas. Tekankan bahwa bait suci adalah
“rumah untuk mencari pengetahuan.” Dengan cara apakah Tuhan mengajar
kita sewaktu kita menghadiri bait suci? Apakah yang dapat kita lakukan untuk
menerima pengetahuan yang tersedia di dalam bait suci?
Penatua John A. Widtsoe dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan, “Bait
suci adalah tempat untuk menerima pengajaran. Di sinilah asas-asas Injil
ditelaah dan kebenaran-kebenaran yang mendalam tentang kerajaan Allah
disingkapkan. Jika kita masuk ke bait suci dengan roh yang benar dan penuh
perhatian, maka kita akan keluar bait suci dalam keadaan diperkaya dengan
pengetahuan Injil dan kebijaksanaan” (“Looking toward the Temple,”
Ensign, Januari 1972, 56–57).
Penatua Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan:
“Bait suci adalah sebuah sekolah yang luar biasa. Bait suci adalah rumah untuk
mencari pengetahuan. Suasana di bait suci dipertahankan sedemikian rupa
sehingga ideal untuk pengajaran dalam hal-hal yang sangat rohani ....
Upacara bait suci tidak akan dipahami sepenuhnya pada pengalaman pertama.
Itu hanya akan dipahami sebagian. Kembalilah secara berulang-ulang. Kembali
untuk mencari pengetahuan. Hal-hal yang telah membuat Anda susah atau
hal-hal yang membingungkan atau hal-hal yang rahasia akan diungkapkan
kepada Anda. Banyak di antaranya adalah hal-hal pribadi yang tenang, yang
benar-benar tidak dapat Anda jelaskan kepada orang lain. Tetapi bagi Anda halhal itu telah diungkapkan ....
Oleh karena itu pandanglah bait suci. Tunjukkanlah kapada anak-anak Anda
ke arah bait suci. Sejak mereka masih kecil, arahkanlah perhatian mereka pada
bait suci, dan mulailah persiapan mereka untuk hari ketika mereka dapat
masuk bait suci yang kudus.
Untuk sementara ini, jadikanlah diri Anda orang yang dapat diajar. Belajarlah
secara mendalam dari ajaran-ajaran—ajaran-ajaran rohani yang simbolis dan
dalam—hanya tersedia di bait suci” (The Holy Temple [pamphlet, 1982], 6–8).
Ingatkan anggota kelas bahwa tata cara-tata cara dan upacara-upacara dalam
bait suci adalah kudus. Kita hendaknya tidak membahas aspek-aspek tertentu
mengenai tata cara-tata cara dan upacara-upacara ini di luar bait suci. Mintalah
anggota kelas agar mengingat asas ini sementara mereka menanggapi terhadap
pertanyaan berikut:
• Apakah beberapa kebenaran yang telah Anda pelajari melalui menghadiri
bait suci?
Imbaulah anggota kelas untuk menghadiri bait suci sesering yang dapat mereka
lakukan. Presiden Ezra Taft Benson bertanya, “Apakah kita sering kali kembali ke
bait suci untuk menerima berkat-berkat pribadi yang datang dari menghadiri
kebaktian bait suci secara teratur? Doa-doa dijawab, wahyu diterima, dan
pengajaran oleh Roh terjadi di dalam bait-bait suci Tuhan” (dalam Conference
Report, April 1988, 98; atau Ensign, Mei 1988, 85).
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Rangkuman

Imbaulah anggota kelas untuk terus mencari pengetahuan sepanjang kehidupan
mereka agar mereka dapat diperkaya dan dapat melayani orang lain dengan
lebih baik lagi. Ingatkan mereka tentang perintah Tuhan “carilah pengetahuan
... dengan belajar dan juga dengan iman” (A&P 88:118).
Sewaktu digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian mengenai kebenarankebenaran yang dibahas dalam pelajaran. Anda dapat mengungkapkan rasa
syukur Anda atas kesempatan-kesempatan dapat mencari pengetahuan.

Gagasan Mengajar
Tambahan

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Menerapkan nasihat dalam Ajaran dan Perjanjian 88:121–126
• Bacalah A&P 88:121–126 bersama anggota kelas. Tekankan bahwa asas-asas
dalam bagian tulisan suci ini dapat menolong kita dalam segala bidang
kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman apakah yang telah Anda miliki
yang memperlihatkan kepada Anda mengenai pentingnya asas-asas ini?
2. Mencari pengetahuan tanpa dibebani oleh semua yang perlu kita ketahui
• Bagaimanakah kita dapat terus mencari pengetahuan tanpa dibebani oleh
semua yang perlu kita ketahui?
Presiden Wilford Woodruff menasihati, “Janganlah putus asa karena Anda
tidak dapat memperoleh pengetahuan sekaligus; pelajarilah pengetahuan
satu per satu, pelajarilah dengan baik, dan simpanlah, kemudian belajarlah
kebenaran lainnya dan simpanlah, dan dalam waktu beberapa tahun Anda
akan memiliki gudang penyimpanan pengetahuan yang bermanfaat dalam
jumlah besar, yang tidak saja akan menjadi berkat-berkat besar bagi Anda
sendiri dan anak-anak Anda, tetapi juga bagi sesama manusia” (The Discourses
of Wilford Woodruff, diseleksi oleh G. Homer Durham [1946], 269).
Sebagai bagian dari pembahasan ini, Anda dapat membaca A&P 78:17–18
bersama anggota kelas.
3. Mempelajari Injil di kelas seminari dan institut
Bagikanlah pernyataan berikut oleh Presiden Gordon B. Hinckley, “Program
pendidikan Gereja kita yang besar terus berkembang. Pekerjaan pelatihan siswasiswa melalui program seminari dan institut terus dikembangkan .... Kami
mendorong semua yang memiliki kesempatan mengikuti pelatihan ini agar
mengambil manfaat dari program ini. Kami tidak ragu-ragu menjanjikan bahwa
pengetahuan Anda tentang Injil akan meningkat, iman Anda akan diperkuat,
dan Anda akan mengembangkan sikap bergaul dan berteman dengan baik”
(dalam Conference Report, April 1984, 69; atau Ensign, Mei 1984, 47).
Jika kelas seminari dan institut tersedia di wilayah Anda, Anda dapat mengambil
waktu dalam pembahasan ini untuk mendorong remaja dan remaja dewasa
untuk mendaftarkan diri dalam kelas-kelas tersebut. Pertimbangkanlah untuk
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:
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• Pengalaman-pengalaman apakah yang telah Anda miliki di kelas seminari
(atau institut) yang telah menolong Anda? Bagaimanakah kita dapat
mendorong orang lain agar menghadiri kelas seminari (atau institut)?
4. Mengembangkan bakat-bakat kita melalui pendidikan
Periksalah ulang perumpamaan tentang talenta (Matius 25:14–30; lihat juga A&P
82:18). Mintalah anggota kelas untuk membuat daftar mengenai bakat dan minat
mereka pada selembar kertas. Bahaslah bersama mereka bagaimana pendidikan
keduniawian dan keagamaan akan menolong mereka mengembangkan bakatbakat dan minat mereka.
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“Janganlah Tertipu,
Tetapi Tabahlah Terus”
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Tujuan

Untuk menolong anggota kelas memahami bagaimana mereka dapat
menghindari tipu daya dan kemurtadan.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa Ajaran dan Perjanjian 26; 28; 43:1–7; 50;
52:14–19; dan tulisan suci lain dalam pelajaran ini.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut
dalam pelajaran.
3. Dapatkan tabel para Pembesar Umum sekarang dari majalah Gereja edisi
konferensi terbaru.
4. Anda dapat menugaskan anggota kelas untuk menyajikan cerita-cerita dalam
bagian pertama pelajaran ini. Berikan kepada mereka lembaran cerita-cerita
tersebut jauh hari sebelumnya.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Tulislah ungkapan-ungkapan berikut di papan tulis:
Setengah liter krim
Ejaan nama yang salah
Tempat duduk tidak tersedia pada waktu pengudusan Bait Suci Kirtland
Beritahukan kepada anggota kelas bahwa ungkapan-ungkapan ini semuanya
memiliki kesamaan. Semuanya merupakan alasan yang diberikan oleh para
anggota Gereja pada masa awal atas kemurtadan mereka dari Gereja.
Jelaskan bahwa pelajaran hari ini membahas bagaimana menghindari
kemurtadan pribadi. Ungkapan-ungkapan ini dan cerita-cerita yang
berhubungan dengannya akan dijelaskan kemudian dalam pelajaran.

Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Bahaslah bagaimana materi tertentu berlaku
bagi kehidupan kita sehari-hari.
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1. Kita hendaknya mengenali tipu daya Setan yang dapat menuntun kita
pada kermurtadan.
Jelaskan bahwa pada tahun-tahun awal Gereja, sejumlah anggota diperdaya oleh
Setan dan dituntun kepada kemurtadan, atau pemberontakan melawan Allah.
Beberapa anggota yang murtad menjadi musuh Gereja dan ikut mengambil
bagian dalam penganiayaan terhadap para Orang Suci di Ohio dan Missouri.
Sebagai anggota Gereja di zaman sekarang, kita harus beriman dan waspada
agar kita tidak diperdaya.
• Bacalah A&P 50:2–3 dan 2 Nefi 2:18, 27 bersama anggota kelas. Mengapa
Setan ingin memperdaya kita? Beberapa cara apakah yang digunakan Setan
untuk mencoba memperdaya dan menuntun kita pada kemurtadan?
(Gunakan keterangan berikut untuk membahas atau menambahkan
pada jawaban anggota kelas. Tulislah judulnya di papan tulis).
Tidak mengakui nabi sebagai sumber wahyu bagi Gereja
Beberapa anggota diperdaya oleh nabi-nabi palsu. Kisah berikut memperlihatkan
bagaimana beberapa Orang Suci di masa awal diperdaya sementara melalui
wahyu-wahyu palsu:
Tahun 1830, Hiram Page, salah seorang dari Delapan Orang Saksi bagi Kitab
Mormon, memiliki sebuah batu yang menurutnya melalui batu itu dia mengakui
menerima wahyu-wahyu mengenai pembangunan Sion dan peraturan Gereja.
Oliver Cowdery, keluarga Whitmer, dan orang-orang lainnya percaya akan
pengakuan ini. Tetapi Nabi Joseph Smith mengatakan bahwa pengakuan itu
“sama sekali bertentangan dengan peraturan rumah Allah, seperti yang
ditetapkan dalam Perjanjian Baru, maupun dalam wahyu-wahyu kita yang
paling baru” (History of the Church, 1:110).
Nabi berdoa mengenai masalah itu dan menerima sebuah wahyu dimana Tuhan
memperjelas bahwa hanya Presiden Gereja yang memiliki hak untuk menerima
wahyu-wahyu bagi Gereja (A&P 28). Tuhan memerintahkan kepada Oliver
Cowdery untuk mengatakan kepada Hiram Page bahwa wahyu-wahyu yang
datang dari batu tersebut berasal dari Setan (A&P 28:11). Setelah mendengar
perintah Tuhan, “Brother Page, maupun seluruh Jemaat yang hadir pada waktu
itu, menolak mengakui batu tersebut, dan segala sesuatu yang berhubungan
dengannya” (History of the Church, 1:115).
Kesombongan
Sejumlah anggota diperdaya karena kesombongan mereka. Kisah berikut
menggambarkan bagaimana kesombongan menuntun Thomas B. Marsh,
yang waktu itu adalah Presiden Kuorum Dua Belas Rasul, dan istrinya,
Elizabeth, pada kemurtadan.
Sewaktu tinggal di Far West, Missouri, Sister Marsh dan Sister Harris memutuskan
untuk saling bertukar susu agar mereka masing-masing dapat membuat keju lebih
besar daripada dengan cara lain. Mereka sepakat untuk saling mengirim susu dan
krim dari sapi mereka masing-masing. Tetapi Sister Marsh menyimpan setengah
liter krim dari setiap sapi dan mengirim Sister Harris susu tanpa krim.
Pertengkaran terjadi, dan masalah itu diserahkan kepada uskup. Ketika uskup
memutuskan bahwa Sister Marsh telah melanggar kesepakatannya, dia dan
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suaminya merasa kesal dan mengajukan naik banding ke dewan tinggi dan
kemudian Presidensi Utama. Setiap dewan menyutujui keputusan awal bahwa
Sister Marsh telah berbuat salah.
Thomas B. Marsh menyatakan bahwa dia akan mendukung perilaku istrinya.
Tidak lama setelah itu, dia berbalik menentang Gereja dan pergi kepada seorang
pejabat pemerintah untuk menyatakan bahwa Orang-orang Suci bersikap
bermusuhan terhadap negara bagian Missouri (lihat George A. Smith, dalam
Journal of Discourses, 3:283–284).
Presiden Gordon B. Hinckley pernah mengatakan mengenai peristiwa ini,
“Alangkah sangat kecil dan sepele persoalan itu—sedikit krim menyebabkan dua
wanita bertengkar. Tetapi hal itu menuntun pada, atau paling tidak merupakan
faktor yang menyebabkan Gubernur Bogg mengeluarkan perintah kejam
pemusnahan untuk mengusir para Orang Suci dari negara bagian Missouri,
dengan segala penderitaan yang mengerikan dan kematian yang diakibatkannya.
Orang yang seharusnya menyelesaikan pertengkaran kecil ini, tetapi justru
mempermasalahkannya, ... telah kehilangan kedudukannya di Gereja. Dia
kehilangan kesaksiannya terhadap Injil” (dalam Conference Report, April 1984,
111; atau Ensign, Mei 1984, 83).
Setelah 19 tahun dalam kegelapan dan kepahitan, Thomas B. Marsh dengan
susah payah berhasil mengadakan perjalanan ke Lembah Salt Lake dan meminta
Brigham Young memaafkannya dan mengizinkan agar dia dibaptiskan kembali
ke dalam Gereja. Dia menulis surat kepada Heber C. Kimball, Penasihat Pertama
dalam Presidensi Utama: “Saya mulai sadar akan keadaan saya; ... Saya tahu
bahwa saya telah berdosa melawan Surga dan dalam pandangan Anda.” Dia
kemudian menguraikan pelajaran yang telah dia petik: “Tuhan dapat maju terus
tanpa saya dan Dia tidak rugi apa pun karena kejatuhan saya; Tetapi ah, betapa
banyaknya kerugian saya?! Kekayaan, kekayaan yang lebih besar dari apa pun
yang dapat ditawarkan dunia ini atau banyak planet lainnya” (dikutip oleh James
E. Faust, dalam Conference Report, April 1996, 6; atau Liahona, Juli 1996, 7).
• Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Bagaimanakah Anda telah melihat
bahwa kesombongan menuntun orang kepada tipu daya dan kemurtadan?
Apakah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang merendahkan hati
mereka di hadapan-Nya? (lihat A&P 112:2–3, 10; Eter 12:27. Perhatikan
bahwa A&P 112 adalah wahyu yang diberikan kepada Thomas B. Marsh
melalui Nabi Joseph Smith).
Bersikap kritis terhadap ketidaksempurnaan para pemimpin
Ada anggota yang terpedaya karena mereka menjadi kritis terhadap
ketidaksempurnaan para pemimpin Gereja. Cerita berikut menggambarkan
bagaimana Simonds Ryder diperdaya dengan cara ini.
Simonds Ryder adalah orang yang dipertobatkan kepada Gereja pada tahun 1831.
Kemudian dia menerima sepucuk surat yang ditandatangani Nabi Joseph Smith
dan Sidney Rigdon, memberitahukan kepadanya bahwa adalah kehendak Tuhan,
yang dinyatakan melalui Roh, agar dia mengkhotbahkan Injill. Baik di dalam surat
yang dia terima maupun dalam surat penugasan resmi untuk mengkhotbahkan
Injil, namanya dieja Rider bukan Ryder. Simonds Ryder “berpikir jika ‘Roh’ yang
melaluinya dia telah dipanggil untuk mengabarkan Injil bisa salah mengeja
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namanya, pemanggilannya pada tugas pelayanan bisa juga salah; atau, dengan
kata lain, dia meragukan apakah dia benar-benar dipanggil melalui Roh Allah,
karena kesalahan dalam mengeja namanya!” (History of the Church, 1:261).
Simonds Ryder kemudian murtad dari Gereja.
• Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Bagaimanakah bersikap kritis
terhadap para pemimpin Gereja kita membuat kita lebih rentan terhadap
tipu daya?
Tersinggung
Sejumlah anggota Gereja menjadi tersinggung oleh tindakan-tindakan anggota
Gereja lainnya dan membiarkan perasaan tersinggung tersebut tumbuh secara
negatif sampai mereka dituntun pada kemurtadan. Contohnya digambarkan
dalam cerita berikut.
Setelah Bait Suci Kirtland selesai dibangun, banyak Orang Suci berkumpul untuk
upacara pengudusan. Tempat duduk di bait suci cepat sekali penuh, dan banyak
orang dibiarkan berdiri, tetapi masih saja tidak dapat menampung semua orang
di dalam gedung. Penatua Frazier Eaton, yang telah menyumbangkan $700
untuk pembangunan bait suci tersebut, tiba setelah semua tempat duduk penuh,
sehingga dia tidak diizinkan masuk untuk pengudusan. Pengudusan diulang pada
keesokan harinya bagi mereka yang tidak tertampung pada hari pertama, tetapi
ini tidak membuat Frazier Eaton puas, dan dia murtad (lihat George A. Smith,
dalam Journal of Discourses, 11:9).
• Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Bagaimanakah kita pada zaman
sekarang membiarkan diri kita tersinggung oleh orang lain? Bagaimanakah
tersinggung dapat menuntun pada kemurtadan? Bagaimanakah kita dapat
mengatasi perasaan tersinggung?
• Bacalah A&P 64:8–11 dan 82:1 bersama anggota kelas. Siapakah yang
diperintahkan Tuhan agar kita ampuni? Mengapa kadang-kadang sulit
menjadi pemaaf? Apakah beberapa akibat dari tidak mau mengampuni
seseorang? Apakah yang dapat kita lakukan untuk menolong kita
mengampuni seseorang yang belum kita ampuni?
Mencari-cari alasan untuk tidak patuh
Mencari-cari alasan adalah membuat dalih atau mempertahankan perilaku yang
tidak dapat diterima. Ini adalah cara untuk menenteramkan hati nurani kita atas
perbuatan yang kita tahu adalah salah.
• Bagaimanakah mencari-cari alasan merupakan bentuk tipu daya?
Bagaimanakah kita kadang-kadang berusaha mencari-cari alasan atas
perilaku kita? Mengapa ini berbahaya? Bagaimanakah kita dapat
mengatasi perilaku mencari-cari alasan?
Menerima ajaran-ajaran palsu dari dunia
• Apakah beberapa ajaran palsu dari dunia yang dapat memperdaya anggota
dan menuntun mereka pada kemurtadan? (Contoh dapat mencakup: gagasangagasan palsu bahwa perintah-perintah Allah terlalu membatasi gerak-gerik,
bahwa kebejatan moral dapat diterima, dan bahwa harta benda lebih penting
daripada hal-hal rohani).
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Uskup Pimpinan H. David Burton mengajarkan, “Salah satu strategi busuk
[Setan] adalah untuk secara progresif melunakkan perasaan kita mengenai apa
yang benar dan salah. Setan berusaha meyakinkan kita bahwa berdusta dan
berbuat curang itu adalah kebiasaan yang baik pada zaman sekarang. Dia
mendorong kita untuk menonton pornografi dengan mengisyaratkan bahwa
hal itu berguna untuk mempersiapkan kita menghadapi dunia nyata. Dia
berusaha membuat kita percaya bahwa kebejatan moral adalah gaya hidup
yang menarik dan bahwa kepatuhan terhadap perintah-perintah Bapa kita
di Surga sudah kuno. Setan senantiasa menyerang kita dengan propaganda
penuh tipu daya yang dikemas dengan penuh daya tarik dan disamarkan
dengan penuh hati-hati” (dalam Conference Report, April 1993, 60; atau
Ensign, Mei 1993, 46).
2. Kita dapat tetap berani di dalam kesaksian kita dan menghindari
tipu daya.
Jelaskan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita banyak berkat dan perintah
untuk menolong kita tetap berani di dalam kesaksian kita dan menghindari
diperdaya
• Apakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar kita tidak diperdaya
dan dituntun pada kemurtadan? (Gunakan keterangan berikut untuk
mengembangkan pembahasan ini).
Kita dapat mengetahui dengan jelas siapa yang telah dipanggil Tuhan untuk
memimpin Gereja
• Pada tahun-tahun awal Gereja, banyak orang mengaku bahwa mereka telah
menerima wahyu-wahyu untuk membimbing Gereja atau mengoreksi Nabi
Joseph Smith. Apakah yang diwahyukan Tuhan sebagai jawaban terhadap
pengakuan-pengakuan ini? (lihat A&P 28:2, 6–7; 43:1–3. Tekankan bahwa
A&P 28 diwahyukan ketika Hiram Page mengaku dirinya telah menerima
wahyu bagi seluruh Gereja, dan A&P 43 diwahyukan ketika orang-orang
lainnya membuat pengakuan serupa).
• Siapakah yang menerima wahyu dan perintah-perintah bagi seluruh Gereja
pada zaman sekarang?
Presiden Joseph F. Smith dan para penasihatnya dalam Presidensi Utama
mengajarkan, “Tuhan ... telah menunjuk satu orang pada suatu masa di bumi
untuk memegang kunci-kunci wahyu bagi seluruh badan gereja dalam semua
organisasi, wewenang, tata cara dan ajarannya. Roh wahyu diberikan kepada
semua anggota untuk kepentingan dan penerangan masing-masing orang
yang menerima ilhamnya, dan sesuai dengan lingkup di mana dia dipanggil
untuk melayani. Tetapi untuk seluruh Gereja, dia yang berdiri sebagai
pemimpin saja yang ditunjuk untuk menerima wahyu-wahyu melalui
perintah dan sebagai akhir dari segala pertentangan” (dalam James R. Clark,
kumpulan Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latterday Saints, jilid 6 [1965–75], 4:270).
• Bagaimanakah kita dapat menghindarkan diri dari diperdaya oleh
mereka yang mengaku secara palsu telah menerima wahyu bagi Gereja?
(lihat A&P 43:4–7).
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• Bacalah A&P 26:2 dan 28:13 bersama anggota kelas. Apakah asas suara bulat?
(lihat A&P 20:65; 42:11. Suara bulat adalah cara untuk memperlihatkan
bahwa kita bersedia mendukung mereka yang dipanggil di Gereja, biasanya
dengan mengangkat tangan kanan kita). Bagaimanakah asas suara bulat dapat
melindungi kita dari diperdaya? (Asas ini memungkinkan kita mengetahui
siapa yang telah dipanggil untuk memimpin dan mengurus di Gereja,
sehingga menjaga kita dari diperdaya oleh pengakuan-pengakuan dari
mereka yang tidak dipanggil dengan semestinya).
Perlihatkan tabel gambar para Pembesar Umum sekarang (lihat “Persiapan,”
nomor 3). Tekankan mengenai berkat-berkat yang dapat kita miliki dengan
mendukung para pemimpin ini dan dengan mengikuti nasihat mereka.
Kita hendaknya mempelajari tulisan suci dan ajaran-ajaran Gereja
• Bacalah A&P 1:37 dan 33:16 bersama anggota kelas. Jelaskan bahwa di semua
Ajaran dan Perjanjian, Tuhan mengajarkan pentingnya mempelajari tulisan
suci. Bagaimanakah mempelajari tulisan suci dan perkataan para nabi zaman
akhir dapat menolong kita terhindar dari diperdaya? (Jawaban dapat
mencakup hal-hal yang disebutkan berikut ini).
a. Kita dapat membedakan dengan lebih baik lagi mengenai kebenaran
dari gagasan-gagasan tertentu dengan cara membandingkannya dengan
kebenaran-kebenaran yang kita pelajari dari tulisan suci dan dari para
pemimpin kita sekarang.
Presiden Harold B. Lee mengajarkan, “Jika [seseorang] menulis sesuatu atau
mengatakan sesuatu yang kebenarannya di luar dari hal-hal yang dapat Anda
temukan dalam kitab-kitab standar Gereja, kecuali yang berbuat demikian
adalah nabi, pelihat, dan pewahyu—harap perhatikan satu pengecualian
tersebut—maka Anda dapat segera mengatakan, ‘Ya, itu kan dari gagasannya
sendiri.’ Dan jika dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan yang
terdapat dalam kitab-kitab standar Gereja, Anda dapat mengetahui dengan
cara yang sama bahwa gagasan itu palsu” (The Teachings of Harold B. Lee,
diedit oleh Clyde J. Williams [1996], 540–541).
b. Pembelajaran tulisan suci memperkuat kesaksian kita sehingga
kemungkinannya kecil bagi kita untuk menjadi puas diri dalam
kebenaran atau dipengaruhi oleh ajaran palsu.
Presiden Lee mengajarkan,“Jika kita tidak membaca tulisan suci setiap hari,
maka kesaksian kita menjadi semakin mengecil, kerohanian kita tidak
semakin bertambah” (The Teachings of Harold B. Lee, 152).
• Bagaimanakah mempelajari tulisan suci telah melindungi Anda dari diperdaya?
Kita hendaknya mengakui bahwa hal-hal dari Allah akan senantiasa meneguhkan kita
Nabi Joseph Smith menjelaskan bahwa segera setelah para Orang Suci menetap di
Kirtland, “banyak roh-roh palsu diperkenalkan, banyak penglihatan aneh dilihat,
dan gagasan-gagasan liar dan bersemangat diperlihatkan; orang-orang keluar dari
pintu dalam pengaruh roh ini, dan ada di antara mereka yang naik ke tunggultunggul pohon dan berteriak, dan segala jenis pertunjukan dimasukkan ke
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dalamnya; ... banyak hal-hal yang menggelikan dimasukkan, yang dianggap
membawa aib terhadap Gereja Allah, yang menyebabkan Roh Allah menarik diri”
(History of the Church, 4:580). Merasa prihatin terhadap pertunjukan kerohanian
yang berlebihan ini, Nabi menanyakan kepada Tuhan. Wahyu dalam A&P 50
adalah jawaban Tuhan.
• Bacalah A&P 50:17–24 bersama anggota kelas. Apakah yang diajarkan ayat-ayat
ini mengenai bagaimana kita dapat membedakan antara hal-hal dari Allah
dengan hal-hal dari Setan? (Hal-hal dari Allah akan meneguhkan kita dengan
menerangi pikiran kita dan menolong kita tumbuh secara rohani. Hal-hal dari
Allah membuat kita ingin mengikuti Juruselamat dan memperbaiki kehidupan
kita. Hal-hal dari Setan akan berbuat kebalikannya).
Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan, “Tidak ada pepatah yang lebih
benar daripada ‘bahwa yang tidak meneguhkan bukanlah berasal dari Allah.’
Dan yang tidak berasal dari Allah adalah kegelapan, tidaklah menjadi soal
apakah itu datang dalam bentuk samaran agama, etika, falsafah atau wahyu.
Tidak ada wahyu dari Allah yang tidak akan meneguhkan” (Church History
and Modern Revelation, jilid 2 [1953], 1:201–2).
Kita hendaknya menerapkan pola Tuhan untuk melindungi diri kita dari diperdaya
Tuhan mewahyukan A&P 52 sehari setelah sebuah konferensi di Kirtland. Dalam
wahyu ini Dia memberikan sebuah pola agar kita dapat terhindar dari diperdaya.
• Bacalah A&P 52:14–19 bersama anggota kelas. Menurut ayat-ayat ini, apakah
ciri khas guru yang berasal “dari Allah”? Bagaimanakah pola yang diberikan
dalam bagian tulisan suci ini dapat menolong kita menghindarkan diri dari
diperdaya?
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Periksalah ulang tipu daya Setan yang dapat menuntun pada kemurtadan.
Periksalah ulang nasihat yang telah diberikan Tuhan untuk melindungi diri kita
dari tipu daya. Tekankan bahwa sewaktu kita mengikuti nasihat ini, Roh Tuhan
akan menjaga kita tetap di jalan kebenaran. Sewaktu digerakkan oleh Roh,
Berikan kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran yang dibahas dalam pelajaran.

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan to untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Kegiatan untuk memperkenalkan bagian pertama pelajaran
Persiapkan selembar kertas kecil untuk setiap anggota kelas. Setiap lembar berisi
sebuah pesan penghargaan singkat atau sebuah tugas untuk membaca tulisan
suci di dalam kelas atau untuk berperan serta dengan cara lainnya. Tetapi,
tulislah nama setiap orang dengan ejaan yang salah. Bagikan lembaran kertas
kecil tersebut pada awal bagian pertama pelajaran untuk memperkenalkan cerita
mengenai Simonds Ryder dan cerita-cerita lainnya dalam bagian tersebut.
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2. Nasihat tambahan mengenai bagaimana memperkuat diri kita untuk
melawan kemurtadan
Penatua Carlos E. Asay dari Tujuh Puluh memerinci hal-hal berikut yang dapat
kita lakukan untuk memperkuat diri kita melawan kemurtadan:
“1. Hindarilah orang-orang yang akan merusak iman Anda ....
“2. Patuhilah perintah-perintah ....
“3. Ikutilah nabi yang masih hidup ....
“4. Jangan bertengkar atau berdebat mengenai pokok-pokok ajaran.
[lihat 3 Nefi 11:29.]
“5. Selidikilah tulisan suci ....
“6. Jangan dipengaruhi atau dibelokkan dari misi Gereja ....
“7. Berdoalah bagi musuh-musuh Anda ....
“8. Jalankan ‘ibadah yang murni.’ [lihat Yakobus 1:27 dan Alma 1:30.] .…
“9. Ingatlah bahwa mungkin ada banyak pertanyaan yang tidak ada
jawabannya dan bahwa ada hal-hal yang harus diterima hanya berdasarkan
iman” (dalam Conference Report, Oktober 1981, 93–94; atau Ensign,
November 1981, 67–68).
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Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memperoleh pengertian yang lebih besar
mengenai imamat dan berusaha mencari berkat-berkat yang datang dari
menggunakan imamat dengan benar.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut:
a. Ajaran dan Perjanjian 84:33–44; 121:34–46.
b. Ajaran dan Perjanjian 107 (tulisan suci tambahan).
c. Pusaka Kita, halaman 29.
2. Periksalah ulang untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Mintalah anggota kelas untuk membagikan alasan mengapa mereka bersyukur
menjadi anggota Gereja. Tulislah jawaban mereka di papan tulis.
• Yang manakah di antara hal-hal ini akan dimungkinkan tanpa imamat?
Kemungkinan besar, tidak satu pun dari hal-hal yang telah dicatat anggota kelas
dimungkinkan tanpa imamat. Misalnya, jika anggota kelas mengungkapkan rasa
syukur mereka atas pernikahan kekal, tekankan bahwa itu tidak akan mungkin
tanpa kuasa pemeteraian imamat. Bahkan hal sederhana apa pun seperti
kesatuan dalam Gereja tidak akan dimungkinkan tanpa para nabi, para rasul,
dan para pemimpin imamat lainnya, yang menolong kita mencapai “kesatuan
iman” (Efesus 4:13; lihat juga ayat 10–12).
Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas tentang keimamatan dan beberapa
perjanjian dan berkat-berkat yang berhubungan dengannya.

Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
1. Susunan dalam pemulihan imamat dan jabatan-jabatannya.
Imamat Harun dan Imamat Melkisedek dipulihkan ke bumi tahun 1829 (lihat
pelajaran 8). Setelah pengorganisasian Gereja tahun 1830, Tuhan sedikit demi
sedikit mewahyukan jabatan, kuorum, dan dewan-dewan keimamatan karena
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hal itu diperlukan untuk menyediakan kepemimpinan bagi pertumbuhan
Gereja. Periode waktu berikut merangkum pemulihan ini. Tulislah di papan
tulis dan periksalah ulang bersama anggota kelas. Rujukan-rujukan tulisan
sucinya dapat dihilangkan dari papan tulis.
Imamat Harun: 15 Mei 1829 (A&P 13)
Imamat Melkisedek: Mei atau Juni 1829 (A&P 128:20)
Rasul, penatua, imam, pengajar, diaken: April 1830 (A&P 20:38–60)
Uskup: 4 Februari 1831 (A&P 41:9–10)
Imam besar: Juni 1831 (pengantar A&P 52)
Presidensi Utama: 1832–1833 (A&P 81; 90)
Bapa bangsa: 18 Desember 1833 (Teachings of the Prophet Joseph Smith [1976], 38–39)
Dewan tinggi: 17 Februari 1834 (A&P 102)
Kuorum Dua Belas Rasul: 1835 (A&P 107:23–24)
Tujuh Puluh: 1835 (A&P 107:25)
Kuorum Pertama Tujuh Puluh: 1835 (A&P 107:26, 93–97)

Jelaskan bahwa pada zaman kita Tuhan terus memberikan wahyu mengenai
organisasi dan tanggung jawab keimamatan untuk membimbing pertumbuhan
Gereja. Salah satu contohnya adalah pemanggilan Pembesar Area Tujuh Puluh
dan organisasi yang menyertainya dari Kuorum Ketiga, Keempat, dan Kelima
dari Tujuh Puluh tahun 1997 (lihat pelajaran 42, hlm. 300.
2. Sumpah dan perjanjian Imamat.
Tulislah Sumpah dan Perjanjian Imamat di papan tulis. Jelaskan bahwa selain
wahyu-wahyu mengenai jabatan dan pengaturan keimamatan, Tuhan
mewahyukan asas-asas mengenai menerima dan menjalankan imamat.
Misalnya, Dia mewahyukan sumpah dan perjanjian imamat, yang terdapat
dalam A&P 84:33–44. Ayat-ayat ini menggariskan (1) pejanjian-perjanjian yang
dibuat seorang pria dengan Tuhan ketika dia menerima Imamat Melkisedek dan
(2) perjanjian-perjanjian yang dibuat Tuhan dengan para pemegang Imamat
Melkisedek yang beriman.
Penatua Carlos E. Asay dari Tujuh Puluh mengatakan, “Di antara semua
perjanjian kudus yang berhubungan dengan Injil Yesus Kristus, hanya ada
beberapa, kalau pun ada, yang melebihi pentingnya sumpah dan perjanjian
imamat. Ini jelas merupakan salah satu perjanjian yang paling kudus, karena
ini melibatkan pembagian kuasa surgawi dan usaha manusia untuk mencapai
tujuan-tujuan kekal” (dalam Conference Report, Oktober 1985, 56; atau Ensign,
November 1985, 43).
Sewaktu Anda membahas sumpah dan perjanjian imamat, tekankan bahwa
“berkat-berkat keimamatan tidak hanya terbatas untuk pria saja. Berkat-berkat
ini juga dicurahkan ... kepada semua wanita Gereja yang beriman .... Tuhan
menawarkan kepada para putri-Nya setiap karunia dan berkat rohani yang dapat
diperoleh melalui para putra-Nya, karena di dalam Tuhan tidak ada perempuan
tanpa lelaki, dan tidak ada lelaki tanpa perempuan” (Joseph Fielding Smith,
dalam Conference Report, April 1970, 59; atau Improvement Era, Juni 1970, 66;
lihat juga Alma 32:23).
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• Tulislah Pemegang Imamat berjanji untuk di papan tulis. Apakah yang
dijanjikan para pemegang Imamat sebagai bagian dari sumpah dan perjanjian
imamat? (lihat A&P 84:33, 36, 39–44. Rangkumlah jawaban anggota kelas di
papan tulis).
Pemegang Imamat berjanji untuk:
a. Setia dalam memperoleh Imamat Harun dan Imamat Melkisedek (ayat 33).
b. Meningkatkan pemanggilan mereka (ayat 33).
c. Menerima para hamba Tuhan (ayat 36).
d. Mengindahkan dengan tekun firman tentang kehidupan kekal (ayat
43–44).
• Apakah yang dimaksud dengan meningkatkan pemanggilan? (lihat A&P
107:99; Yakub 1:17–19).
Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Kita meningkatkan keimamatan
kita dan memperbesar pemanggilan kita ketika kita melayani dengan
ketekunan dan semangat dalam tanggung jawab-tanggung jawab di mana kita
dipanggil melalui wewenang yang benar .... Kita meningkatkan pemanggilan
kita, kita memperbesar potensi keimamatan kita ketika kita menjangkau
mereka yang menderita dan memberikan kekuatan kepada mereka yang
bimbang .... Kita meningkatkan pemanggilan kita ketika kita berjalan dengan
kejujuran dan integritas” (dalam Conference Report, April 1989, 63; atau
Ensign, Mei 1989, 48–49).
• Bagaimanakah Anda telah diberkati oleh seseorang yang meningkatkan
pemanggilannya?
Jelaskan bahwa sewaktu kita meningkatkan pemanggilan kita, penting bagi kita
untuk menemukan keseimbangan yang benar agar kita tidak mengabaikan
keluarga kita. Penatua Neal A. Maxwell dari Kuorum Dua Belas Rasul
mengatakan:
“Kadang-kadang, secara tidak sengaja, bahkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler
Gereja tertentu, jika dilaksanakan secara tidak peka, dapat mengganggu
kehidupan keluarga. Secara instruksi, setelah Yesus yang telah bangkit
mengajar orang-orang Nefi, Dia mengatakan, ‘Karena itu, pulanglah kamu dan
renungkanlah hal-hal yang telah Kukatakan,’ dan berdoa serta mempersiapkan
pikiran ‘untuk hari esok’ (3 Nefi 17:3). Yesus tidak mengatakan pergilah kamu
ke klub-klub umum, rapat-rapat kota, atau bahkan pusat-pusat wilayah!” (dalam
Conference Report, April 1994, 120; atau Ensign, Mei 1994, 89).
• Apakah yang dimaksud menerima hamba-hamba Tuhan? (A&P 84:36).
Jelaskan bahwa sewaktu kita menerima pesan dan tata cara Injil dari hambahamba Tuhan, kita juga menerima Tuhan.
• Tulislah Tuhan berjanji untuk di papan tulis. Berkat-berkat apakah yang
dijanjikan Tuhan sebagai bagian dari sumpah dan perjanjian imamat? (lihat
A&P 84:33–34, 38, 42. Rangkumlah jawaban anggota kelas di papan tulis).
Tuhan berjanji untuk:
a. Mempersucikan kita dengan Roh (ayat 33).
b. Memperbarui tubuh kita (ayat 33).
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c. Memberikan kepada kita berkat-berkat yang dijanjikan kepada Abraham
dan keturunannya (ayat 34).
d. Menjadikan kita sebagai orang-orang pilihan-Nya, atau yang terpilih
(ayat 34).
e. Memberikan kepada kita semua yang dimiliki Bapa (ayat 38).
f. Memberi para malaikat-Nya tugas untuk memelihara kita (ayat 42).
• Tuhan berjanji bahwa jika kita setia, kita akan menjadi “keturunan Abraham
... orang-orang pilihan Allah” (A&P 84:33–34). Apakah berkat-berkat dan
tanggung jawab keturunan Abraham? (lihat Abraham 2:9–11). Abraham 2:11
menunjukkan bahwa “seluruh keluarga di bumi [akan] diberkati” melalui
keimamatan. Bagaimanakah hal ini dapat dicapai?
• Janji utama dalam sumpah dan perjanjian imamat adalah bahwa kita
dapat menerima “segala yang dimiliki Bapa” (A&P 84:38). Bagaimanakah
pengetahuan tentang janji ini dapat menolong kita pada saat kemalangan?
Bagaimanakah ini dapat menolong kita pada saat kelimpahan?
3. Asas-asas untuk menggunakan imamat.
Ajarkan dan bahaslah A&P 121:34–46. Jelaskan bahwa dalam ayat-ayat
ini Tuhan mewahyukan asas-asas untuk menggunakan imamat. Dia juga
mewahyukan janji-janji kepada mereka yang menggunakannya dengan benar.
Selain penerapan asas-asas ini terhadap para pemegang imamat, asas-asas ini
umumnya berlaku bagi semua hubungan antarmanusia. Oleh karena itu, asasasas ini juga penting bagi mereka yang tidak memegang imamat.
• Dalam A&P 121:34–40, Tuhan mewahyukan mengapa ada pemegang imamat
yang tidak dapat menjalankan imamat dengan kuasa. Menurut ayat-ayat ini,
hal apakah yang mencegah mereka dari melakukan ini? (Jawaban dapat
mencakup: hati mereka yang melekat pada hal-hal keduniaan, mendambakan
kehormatan manusia, berusaha menutupi dosa, memuaskan kesombongan
atau keinginan yang sia-sia, dan menjalankan kekuasaan yang tidak benar).
• Apakah beberapa contoh dari terlalu memedulikan “hal-hal keduniaan”?
(A&P 121:35). Bagaimanakah berusaha mencari apa yang ditawarkan dunia
mencegah kita dari menerima apa yang ditawarkan Tuhan? Bagaimanakah
seseorang mengatasi masalah ini?
• Apakah beberapa cara dimana orang “menjalankan kekuasaan yang tidak
benar”? (A&P 121:39; lihat juga ayat 37). Apakah akibat-akibat dari
melakukan hal ini? Bagaimanakah seseorang mengatasi kecenderungan
untuk menjalankan kekuasaan yang tidak benar?
Tekankan bahwa imamat hanya boleh digunakan dalam kebenaran dan roh
kasih sebagai sarana untuk melayani dan memberkati orang lain. Penatua M.
Russell Ballard dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan:
“Mereka yang memegang imamat jangan pernah lupa bahwa mereka tidak
berhak menggunakan wewenang imamat seperti pentungan di atas kepala orang
lain baik dalam keluarga maupun dalam pemanggilan Gereja .... Siapa saja yang
... berusaha menggunakan imamat dalam bentuk ketidakbenaran apa pun di
Gereja atau di rumah berarti tidak memahami sifat dari wewenangnya. Imamat
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adalah untuk pelayanan, bukan perbudakan; belas kasihan, bukan pemaksaan;
kepedulian, bukan pengendalian” (dalam Conference Report, Oktober 1993,
105; atau Ensign, November 1993, 78).
• Dalam A&P 121:41–42, Tuhan mewahyukan asas-asas yang akan menlong para
pemegang imamat menjalankan imamat dengan kuasa. Apakah asas-asas ini?
Bagaimanakah kita dapat menerapkan asas-asas ini sewaktu kita berinteraksi
dengan anggota keluarga, tetangga, rekan sekerja, dan orang lain?
Anda dapat membahas bagaimana menerapkan asas-asas ini dalam situasisituasi tertentu, misalnya ketika membantu seorang anak membuat keputusan
atau menyelesaikan suatu tugas, ketika membuat keputusan-keputusan dalam
dewan Gereja, ketika seseorang telah gagal memenuhi suatu tugas, atau ketika
ada perbedaan pendapat yang serius.
• Asas-asas apakah untuk memberikan koreksi atau disiplin yang diwahyukan
dalam A&P 121:43–44? (Jelaskan bahwa kadang-kadang artinya “segera.”
Dalam konteks bagian tulisan suci ini, dengan tajam berarti “dengan jelas”
atau “dengan tepat,” bukan “dengan keras” atau “dengan kasar.” Pengalamanpengalaman apakah di dalam kehidupan Anda yang telah menegaskan
pentingnya asas-asas ini? Bagaimanakah akibat-akibat pendisiplinan dengan
kasih berbeda dengan akibat-akibat pendisiplinan dengan kemarahan?
• Apakah yang dimaksud dengan “biarlah kebajikan tak henti-hentinya
menghiasi pikiranmu”? (A&P 121:45). Bagaimanakah kita dapat
menjauhkan benak kita dari pikiran-pikiran yang jahat atau tidak bajik?
(lihat A&P 27:15–18). Bagaimanakah kita dapat lebih aktif mengisi benak
kita dengan pikiran-pikiran yang bajik?
• Apakah yang dijanjikan Tuhan jika kita “dipenuhi dengan kasih yang murni”
dan “biarlah kebajikan tak henti-hentinya menghiasi pikiran kita”? (lihat A&P
121:45–46). Apakah yang dimaksud dengan menjadi kuat di hadirat Allah?
(lihat kutipan berikut). Berkat-berkat apakah yang kita terima ketika Roh
Kudus merupakan rekan yang terus berada bersama kita?
Ketika melayani dalam Kuorum Dua Belas Rasul, Penatua Gordon B. Hinckley
mengatakan, “Sungguh merupakan hak istimewa saya dapat berbicara di
berbagai kesempatan dengan Presiden Amerika Serikat dan orang-orang
penting di pemerintahan lain. Menjelang akhir dari setiap kesempatan
tersebut saya merenungkan pengalaman yang beharga berdiri dengan kuat di
hadapan seorang pemimpin terkenal. Dan kemudian saya berpikir, sungguh
luar biasa, sungguh menakjubkan dapat berdiri dengan teguh—tidak takut
dan tidak malu—di hadirat Allah. Inilah janji yang diberikan kepada setiap
pria dan wanita yang bajik” (dalam Conference Report, Oktober 1970, 66;
atau Improvement Era, Desember 1970, 73).
Rangkuman

Berikan kesaksian mengenai pentingnya imamat. Ungkapkan rasa syukur Anda
atas sumpah dan perjanjian imamat dan atas berkat-berkat yang dijanjikan
Tuhan jika kita setia. Imbaulah anggota kelas untuk mencari berkat-berkat
keimamatan sepenuhnya.
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Gagasan Mengajar
Tambahan

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Kuorum-kuorum pimpinan di Gereja
Salah satu bagian penting dari pemuliham imamat adalah pengorganisasian
kuorum-kuorum pimpinan Gereja. Para penasihat telah dipilih untuk
membantu Nabi Joseph pada awal Maret 1832 (A&P 81:1), dan Presidensi Utama
diorganisasi secara resmi satu tahun kemudian (lihat pengantar A&P 90). Pada
bulan Februari 1835, dua belas pria dipanggil dan ditahbiskan untuk menjadi
Rasul, dan Kuorum Dua Belas Rasul dibentuk. Tidak lama setelah itu, Nabi
mengorganisasi Kuorum Pertama Tujuh Puluh.
• Apakah tanggung jawab anggota Presidensi Utama? (lihat A&P 107:9, 22,
65–66, 78–81, 91–92; 112:30–32).
• Apakah tanggung jawab anggota Kuorum Dua Belas Rasul? (lihat A&P 107:23,
33, 35, 39, 58; 112:30–32).
• Apakah tanggung jawab anggota Kuorum-Kuorum Tujuh Puluh? (lihat A&P
107:25–26, 34, 38, 97).
• Bagaimanakah kehidupan kita diberkati melalui pelayanan para pejabat
pimpinan Gereja?
2. Pentingnya pelayanan keimamatan
Mintalah seorang pemegang imamat di lingkungan untuk membagikan
pengalaman keimamatan kepada kelas, misalnya melaksanakan sakramen
kepada seorang yang tidak dapat ke luar rumah karena sakit, membantu dengan
pemberkatan imamat, atau melayani sebagai misionaris. Mintalah pemegang
imamat ini membahas perasaan-perasaan yang dia rasakan sewaktu dia
memberikan pelayanan ini. Mintalah dia memberikan kesaksiannya mengenai
imamat dan pentingnya menggunakan imamat untuk melayani orang lain.
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Tujuan

Untuk mengilhami anggota kelas agar mau mengikuti teladan para Orang Suci
Kirtland yang telah memberikan pengurbanan besar untuk membagikan Injil
dan tetap tabah pada masa-masa kemalangan mereka.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dalam pelajaran ini dan Pusaka Kita,
halaman 29–33, 36.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Mintalah anggota kelas untuk bersiap merangkum bagian-bagian berikut
dalam Pusaka Kita,:
a. “Misi Anggota baru Ohio di Zaman Dahulu” dan “Misi Kuorum Dua Belas
Rasul” (hlm. 30–32).
b. “Misi ke Inggris” (hlm. 32–33).
c. “Perjalanan besar-besaran dari Kirtland” (hlm. 36)
Anda mungkin juga ingin menugasi anggota kelas untuk menceritakan kisahkisah lain dari pelajaran.
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, masukkanlah bendabenda berikut ke dalam koper atau tas kecil: seperangkat kitab-kitab suci,
sepasang kaus kaki, lima uang logam kecil, dan selembar kertas dengan
pesan berikut (hilangkan rujukan-rujukannya di bagian akhir):
Koper ini milik Penatua Erastus Snow. Saya telah dipanggil oleh Nabi Joseph
Smith untuk melayani sebagai misionaris di bagian barat Pennsylvania. Saya
diperintahkan untuk berangkat pada musim semi tahun 1836. Saya akan
berangkat dari Kirtland sendiri dan dengan berjalan kaki. Saya akan
membawa semua harta duniawi saya (lihat Pusaka Kita, hlm. 31).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Perlihatkan koper atau tas yang telah Anda siapkan (lihat “Persiapan,” nomor 4).
Mintalah seorang anggota kelas untuk membukanya, membaca pesan yang
tertulis di kertas, dan memperlihatkan apa yang dibawa misionaris ini: kitabkitab suci, kaus kaki, dan lima uang logam kecil. Tulislah tiga kata di papan tulis:
Pengurbanan, Keberanian, dan Iman. Mintalah anggota kelas untuk memikirkan
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tentang pengurbanan, keberanian, dan iman yang diperlukan Penatua Snow
untuk melaksanakan perjalanan misi ini sebagaimana diarahkan Tuhan.
Jelaskan bahwa pelajaran ini mencakup sebuah pembahasan mengenai
pekerjaan misionaris yang dilakukan dengan pengurbanan besar oleh para
Orang Suci di Kirtland, Ohio. Para misionaris ini membantu mempertobatkan
orang-orang kepada Injil, memperkuat Gereja yang masih baru.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas yang Anda bahas.
1. Tuhan mencurahkan berkat-berkat besar pada periode Kirtland.
Jelaskan bahwa sebagian besar dari 13 pelajaran terakhir memfokuskan pada
ajaran-ajaran yang diwahyukan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sewaktu
para Orang Suci berada di Kirtland, Ohio. Pada periode ini Tuhan memberkati
umat-Nya dengan berkelimpahan. Gunakanlah pertanyaan-pertanyaan berikut
untuk memeriksa ulang secara singkat hal-hal penting dari periode Kirtland. Jika
perlu rujukkanlah dengan pelajaran-pelajaran terdahulu dan dalam Pusaka Kita.
• Apakah beberapa ajaran penting yang diwahyukan Tuhan pada periode
Kirtland? (Jawaban dapat mencakup: wahyu-wahyu mengenai hukum
pengudusan, hukum persepuluhan, kerajaan-kerajaan kemuliaan, Kata-Kata
Bijaksana, Kedatangan Kedua, dan keimamatan).
• Apakah beberapa peristiwa penting dan pencapaian-pencapaian masa periode
Kirtland?
2. Para Orang Suci di Kirtland melakukan pengurbanan besar untuk
membagikan Injil.
Jelaskan bahwa aspek penting lainnya dari periode Kirtland adalah pemanggilan para
misionaris untuk mengkhotbahkan Injil di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris.
Sebagian besar dari mereka melayani dengan memberikan pengurbanan besar.
• Bacalah A&P 42:6 dan A&P 88:81 bersama anggota kelas. Pesan apakah yang
diberikan Tuhan dalam ayat-ayat ini? Jelaskan bahwa banyak wahyu yang
diberikan di Kirtland mencakup perintah-perintah untuk mengkhotbahkan Injil.
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk merangkum bagian-bagian
“Misi Anggota Baru Ohio di Zaman Dahulu” dan “Misi Kuorum Dua Belas Rasul”
dari Pusaka Kita, halaman 30–32.
• Pengurbanan-pengurbanan apakah yang dilakukan para Orang Suci ini agar
dapat membagikan Injil?
Anda dapat juga menceritakan pengalaman-pengalaman berikut:
Tahun 1836 Penatua Parley P. Pratt, seorang anggota Kuorum Dua Belas Rasul,
dipanggil untuk melayani sebagai misionaris ke Kanada. Dalam perjalanannya
ke Toronto, Kanada, “seorang asing memberikan sepucuk surat pengantar untuk
ditujukan kepada John Taylor, seorang pendeta Metodis di Toronto. Taylor
adalah anggota sebuah kelompok yang percaya bahwa gereja-gereja yang ada
sekarang tidak sesuai dengan dunia Kristen di Perjanjian Baru. Selama dua tahun
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kelompok ini telah mengadakan pertemuan beberapa kali seminggu dengan
‘tujuan mencari kebenaran, terbebas dari organisasi sekte agama mana pun.’
Di Toronto, Penatua Pratt diterima dengan sopan oleh keluarga Taylor, tetapi
pada mulanya mereka tidak terlalu bersemangat dengan pesan yang dia bawa.
Merasa putus asa karena tidak dapat memperoleh tempat untuk berkhotbah,
Parley memutuskan untuk meninggalkan Toronto. Sebelum berangkat dia
mampir ke rumah keluarga Taylor untuk mengambil beberapa barang yang dia
titipkan di sana dan untuk berpamitan. Sementara berada di sana, Leonora Taylor
menceritakan kepada temannya Nyonya Isabella Walton mengenai masalah Parley
dan mengatakan bahwa dia kasihan Parley harus pergi. ‘Mungkin dia utusan Allah,’
ujarnya. Nyonya Walton menjawab bahwa dia telah diilhami oleh Roh untuk
mengunjungi keluarga Taylor pagi itu karena dia bersedia mengizinkan Penatua
Pratt tinggal di rumah dan berkhotbah di rumahnya. Dia memang tinggal di sana
dan akhirnya dia diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan dari kelompok
John Taylor, di mana John membaca kisah Perjanjian Baru mengenai Filipus yang
berkhotbah di Samaria. ‘Nah,’ ujarnya, ‘di manakah Filipus kita? Di manakah
semangat kita dalam menerima Firman dengan sukacita, dan dibaptiskan ketika
kita percaya? Di manakah Petrus dan Yohanes kita? Di manakah Roh Kudus kita
melalui penumpangan tangan? ...’ Ketika Parley diminta untuk berbicara, dia
menyatakan bahwa dia memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan John Taylor.
Selama tiga minggu John Taylor menghadiri pertemuan-pertemuan Penatua
Pratt, membuat catatan-catatan terperinci mengenai khotbahnya dan dengan
seksama membandingkannya dengan tulisan suci. Perlahan-lahan dia menjadi
percaya bahwa Injil Yesus Kristus yang benar telah dipulihkan. Dia dan istrinya,
Leonora, dibaptiskan pada tanggal 9 Mei 1836” (Church History in the Fulness of
Times [Church Educational System manual, 1993], 157; lihat juga Parley P. Pratt,
Autobiography of Parley P. Pratt [1975], 134–140, 151).
John Taylor ditahbiskan sebagai penatua dan melayani dengan penuh iman
sebagai misionaris. Kemudian dia menjadi Presiden Gereja yang ketiga.
• Bagaimanakah Tuhan memberkati Penatua Pratt sewaktu dia berusaha
mengkhotbahkan Injil?
Levi Hancock dibaptiskan pada bulan November 1830, tidak lama setelah itu
dia dipanggil untuk meninggalkan Kirtland dan melayani sebagai misionaris
di Missouri. Perjalanan yang dia tempuh mengharuskan dia berjalan ratusan
kilometer, dan dia serta rekannya, Zebedee Coltrin, berhasil dalam mengkhotbahkan
Injil selama perjalanan mereka. “Tetapi mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan
dalam perjalanan mereka. Levi jatuh sakit karena infeksi di kakinya dan harus
meluangkan beberapa waktu menunggu sembuh di rumah keluarga yang
menampungnya sementara Zebedee pergi tanpa dia. Kemudian, di Missouri,
dia terus bergumul dengan penyakit dan sangat menderita karena
ketidakmampuannya melakukan semua hal yang ingin dia lakukan. Tetapi dia
bersyukur dapat melayani, ujarnya menulis: ‘Saya harus jujur di hadapan Allah dan
melakukan semua hal dengan segenap kemampuan saya bagi kerajaan-Nya atau
kalau tidak celakalah saya. Saya tidak peduli dengan dunia, juga saya tidak peduli
dengan apa yang mereka katakan. Mereka harus mempertimbangkan Kesaksian saya
di kursi Penghakiman. Saya ingin agar saya berperilaku sedemikian rupa sehingga
kata-kata saya akan dipercaya, karena Tuhan adalah penolong saya.’ ”
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Kemudian, Levi melayani dengan berani sebagai bagian dari Kemah Sion. Bulan
Februari 1835 dia dipilih sebagai salah seorang dari Presiden Tujuh Puluh (lihat
Don L. Searle, “It Is the Truth, I Can Feel It,” Ensign, Juli 1999, 48–50).
• Apa yang dapat kita pelajari mengenai pekerjaan misionaris dari cerita-cerita
ini? Apa yang dapat kita pelajari mengenai mengatasi penderitaan dalam
pekerjaan misionaris?
• Pengurbanan-pengurbanan apakah yang mungkin perlu kita lakukan untuk
melayani sebagai misionaris penuh-waktu? Pengurbanan-pengurbanan
apakah yang mungkin perlu kita lakukan untuk membagikan Injil kepada
teman-teman dan tetangga kita?
3. Anggota Kuorum Dua Belas Rasul mengajar ribuan orang di Inggris.
Jelaskan bahwa sewaktu Gereja tumbuh, kekuatan-kekuatan yang berusaha
untuk melawannya semakin gencar. Iman sejumlah Orang Suci tidak kuat. Pada
masa sulit ini, Tuhan mewahyukan kepada Nabi Joseph Smith bahwa “sesuatu
yang baru harus dilakukan untuk menyelamatkan Gereja-Nya” (History of the
Church, 2:489).
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk menjelaskan apa yang telah
dilakukan dengan merangkum bagian “Misi ke Inggris” dari Pusaka Kita,
halaman 32–33.
• Bagaimanakah Tuhan memberkati Gereja pada masa penganiayaan dan
pencobaan ini? Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari teladan Penatua
Heber C. Kimball?
Perintah Tuhan agar para pemimpin ini meninggalkan Kirtland pada masa yang
sulit itu mungkin sulit dimengerti. Tetapi pengurbanan-pengurbanan yang
dilakukan oleh para pemimpin yang penuh iman ini mengakibatkan Gereja
semakin diperkuat.
Pada tanggal 23 Juli 1837, hari para misionaris pertama kali mengkhotbahkan
Injil di Inggris, Nabi Joseph Smith menerima sebuah wahyu yang ditujukan
kepada Thomas B. Marsh, Presiden Kuorum Dua Belas Rasul. Wahyu ini sekarang
adalah A&P 112. Ayat 12–34 berisi petunjuk-petunjuk yang harus diberikan
Thomas B. Marsh kepada Dua Belas Rasul.
• Bacalah A&P 112:19–22 bersama anggota kelas. Janji-janji apakah yang
diberikan Tuhan kepada Dua Belas Rasul dalam ayat-ayat ini?
Jelaskan bahwa janji yang diberikan dalam A&P 112:19 digenapi dengan cepat.
Dalam waktu delapan bulan, 2.000 orang menjadi anggota Gereja melalui usaha
para misionaris ini, dan 26 cabang diorganisasi.
Tuhan menjanjikan kepada Dua Belas bahwa Dia akan memberikan kepada
mereka kuasa untuk membuka bangsa-bangsa bagi pengkhotbahan Injil jika
mereka mau “merendahkan diri di hadapan [Nya], ... tinggal dalam firman
[Nya]), dan mendengarkan suara Roh [Nya]” (A&P 112:21–22). Untuk
memperlihatkan bahwa Tuhan terus menggenapi janji ini, Anda dapat
membagikan kisah berikut yang diceritakan oleh Presiden Thomas S. Monson:
“Tahun 1968 ketika saya pertama kali mengunjungi Republik Demokrasi Jerman,
suasananya sangat tegang. Kepercayaan dan pengertian tidak ada. Hubungan
diplomatik belum ada. Pada suatu hari yang mendung dan basah karena hujan
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saya mengadakan perjalanan ke Kota Görlitz, yang terletak jauh di pedalaman
Republik Demokrasi Jerman .... Saya menghadiri pertemuan saya yang pertama
bersama para Orang Suci. Kami berkumpul di sebuah bangunan kuno yang kecil.
Sewaktu para anggota menyanyikan nyanyian rohani Sion, mereka benar-benar
mengisi aula tersebut dengan iman dan kebaktian mereka.
Hati saya diliputi dengan kesedihan ketika saya menyadari bahwa para anggota
tidak memiliki bapa bangsa, tidak ada lingkungan, maupun wilayah—hanya
cabang-cabang. Mereka tidak dapat menerima berkat-berkat bait suci—baik
endowmen maupun pemeteraian. Tamu resmi dari kantor pusat Gereja sudah
lama sekali tidak datang. Para anggota tidak dapat meninggalkan negara mereka.
Tetapi mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan dengan segenap hati mereka.
Saya berdiri di mimbar, dan dengan air mata berlinang dan suara yang tersedak
karena emosi saya, saya berjanji kepada orang-orang ‘Jika Anda tetap setia dan
beriman kepada perintah-perintah Allah, setiap berkat yang dinikmati oleh
setiap anggota Gereja di negara lain mana pun akan menjadi milik Anda.’ Lalu
saya sadar akan apa yang telah saya ucapkan. Malam itu, saya berlutut untuk
berdoa dan memohon kepada Bapa Surgawi saya, ‘Bapa, saya adalah pesuruhMu; ini adalah Gereja-Mu. Saya telah mengucapkan kata-kata yang bukan
berasal dari mulut saya tetapi dari mulut-Mu dan Putra-Mu. Maukah Engkau
menggenapi janji tersebut ke dalam kehidupan orang-orang yang mulia ini.’
Itu mengakhiri kunjungan pertama saya ke Republik Demokrasi Jerman.”
Delapan tahun kemudian, Penatua Monson mengucapkan doa pengudusan di
negara tersebut:
“Pada hari Minggu pagi, 27 April, 1975, saya berdiri di atas sebuah batu yang
menonjol yang terletak di antara Kota Dresden dan Meissen, yang menjulang di
atas Sungai Elbe, dan mengucapkan doa bagi negara dan rakyatnya. Doa itu
mencerminkan iman para anggota. Doa itu menekankan perasaan lembut dari
banyak hati yang penuh dengan keinginan kuat untuk memperoleh berkatberkat bait suci. Sebuah permohonan untuk kedamaian diungkapkan. Bantuan
ilahi diajukan. Saya mengucapkan kata-kata’ ‘Bapa yang terkasih, biarlah ini
menjadi awal hari yang baru bagi para anggota Gereja-Mu di negeri ini.’
Tiba-tiba, jauh di bawah lembah, lonceng dari sebuah menara gereja mulai
berbunyi dan kokok ayam jantan memecah keheningan pagi, masing-masing
mengumumkan dimulainya hari yang baru. Meskipun mata saya tertutup, saya
merasakan kehangatan sinar matahari yang menyinari wajah, tangan dan lengan
saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hujan yang tiada henti-hentinya telah turun
sepanjang pagi.
Di akhir doa itu, saya menengadah ke arah surga di atas. Saya melihat sinar
mentari dari celah awan tebal yang terbuka, sebuah sinar yang menerangi
tempat di mana sekelompok kecil kami berdiri. Sejak saat itu saya tahu bahwa
bantuan ilahi siap menolong kami.”
Setelah doa yang mengilhami ini, Gereja tumbuh dengan pesat di negera
tersebut. Dewan-dewan distrik diorganisasi, diikuti dengan diciptakannya
wilayah-wilayah. Para pemimpin imamat dan bapa bangsa dipanggil. Bait Suci
Freiberg Jerman dikuduskan tahun 1985. Dan tahun 1989 pemerintah setempat
mengjizinkan Gereja mengirimkan misionaris penuh-waktu ke negara tersebut.
(Dalam Conference Report, April 1989, 66–69; atau Ensign, Mei 1989, 50–53).
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4. Banyak Orang Suci di Kirtland tetap berani meskipun dianiaya.
Jelaskan bahwa pada tahun 1838, masa para Orang Suci di Kirtland semakin
mendekati akhir. Penganiayaan meningkat, dan kota itu menjadi tidak aman
untuk dihuni. Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk merangkum
bagian “Perjalanan Besar-Besaran dari Kirtland” dari Pusaka Kita, halaman 36.
Sementara sejumlah anggota Gereja jatuh dalam kemurtadan di Kirtland,
sebagian besar dari mereka tetap beriman dan merupakan sumber kekuatan
yang besar bagi Gereja. Ceritakan pengalaman berikut tentang kehidupan
Brigham Young:
Sewaktu tinggal di Kirtland, Brigham Young sedang berada dalam sebuah
pertemuan di mana sekelompok orang murtad, termasuk beberapa pemimpin
terkemuka Gereja, berkomplot untuk menurunkan Nabi Joseph Smith dari
pucuk pimpinan dan menggantikannya dengan orang lain. Brigham Young
menuturkan pengalaman ini:
“Saya berdiri, dan dengan cara yang jelas dan lantang menyatakan kepada mereka
bahwa Joseph adalah seorang Nabi, dan saya tahu itu, dan bahwa mereka boleh
mencerca dan memfitnah dia sebanyak yang mereka sukai, tetapi mereka tidak
dapat menghancurkan penetapan Nabi Allah, mereka hanya dapat menghancurkan
kuasa mereka sendiri, memutuskan benang yang mengikat mereka dengan Nabi
dan dengan Allah, serta membenamkan diri mereka ke neraka. Banyak yang marah
besar dengan keputusan tegas saya untuk menentang langkah-langkah mereka ....
Pertemuan ini bubar tanpa orang-orang murtad dapat bersatu untuk melaksanakan
langkah-langkah penentangan yang telah mereka rencanakan” (“History of Brigham
Young,” Deseret News, 10 Februari 1858, 386).
• Sifat-sifat apakah yang diperlihatkan Brigham Young dalam situasi ini?
Bagaimanakah mendukung para pemimpin Gereja kita memperkuat kita?
Bagaimanakah hal ini memperkuat seluruh Gereja?
Rangkuman

Tekankan bahwa berkat-berkat besar telah datang kepada para Orang Suci
sewaktu mereka tinggal di Kirtland. Banyak di antara mereka dipanggil untuk
melayani sebagai misionaris dan dengan sukarela melakukan pengurbananpengurbanan untuk membagikan Injil. Sebagian besar dari mereka tetap
beriman pada masa kesulitan besar ini. Mengenai para anggota ini, Pusaka Kita,
menyatakan, “Dari teladan kehidupan mereka ... meninggalkan pusaka kekal
akan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap para pemimpin yang telah
diurapi Tuhan serta pengurbanan pribadi dalam pekerjaan Tuhan” (36).
Imbaulah anggota kelas untuk mengikuti teladan para Orang Suci di Kirtland
yang telah melakukan pengurbanan-pengurbanan besar bagi pekerjaan Tuhan
dan tetap beriman pada masa-masa sulit. Sewaktu digerakkan oleh Roh, berikan
kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran yang dibahas dalam pelajaran.
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Tujuan

Untuk mengetahui tentang upaya-upaya para Orang Suci di masa awal untuk
mendirikan Kota Sion di Missouri dan untuk mendorong anggota kelas
membantu membangun Sion pada zaman sekarang.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut:
a. Ajaran dan Perjanjian 101; 103; 105.
b. Pusaka Kita, halaman 27–29, 37–45.
2. Pelajarilah bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas
(35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut dalam
pelajaran.
3. Mintalah anggota kelas untuk bersiap merangkum bagian berikut dalam
Pusaka Kita:
a. “Penganiayaan di Jackson County” dan “Pelumuran Aspal dan Bulu pada
Uskup Partridge” (hlm. 39–40, 41–42).
b. “Tempat Perlindungan di Clay County” (hlm. 43–44).
c. “Pelatihan Para Pemimpin di Perkemahan Sion” dan “Penganiayaan di
Perkemahan Sion” (hlm. 27–29 dan 44–45).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
• Bagaimanakah perasaan Anda seandainya Anda diminta untuk meninggalkan
keluarga Anda dan berjalan sejauh kira-kira 1.609 kilometer dalam kondisi yang
sangat meletihkan untuk membantu para anggota Gereja yang berada di daerah
yang memusuhi Gereja? (Anda dapat memilih sebuah lokasi yang terkenal
yang jaraknya kira-kira 1.609 kilometer dan membawa sebuah peta untuk
memperlihatkan betapa jauh perjalanan itu). Pengurbanan-pengurbanan apakah
yang perlu Anda lakukan untuk menempuh perjalanan ini? Bagaimanakah
perasaan Anda seandainya Anda tiba di tempat tujuan dan diberitahu untuk
kembali pulang tanpa dapat berbuat apa pun untuk menolong?
Jelaskan bahwa ketika para Orang Suci di Jackson County, Missouri, diusir dari
rumah-rumah mereka, Joseph Smith mengorganisasikan Perkemahan Sion,
sebuah kelompok yang terdiri dari 207 pria, untuk berjalan menempuh hampir
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1.609 kilometer dari Ohio untuk menolong mereka. Pertanyaan-pertanyaan
berikut dapat menolong kita memahami beberapa tantangan yang dihadapi
oleh para peserta Perkemahan Sion.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Anda dapat menggunakan dua periode kelas
untuk mengajarkan pelajaran ini.
1. Para Orang Suci di Jackson County, Missouri, dan yang kemudian diusir.
Bahaslah secara singkat keterangan sejarah berikut. Ingatkan anggota kelas
bahwa dari tahun 1831 sampai tahun 1838, Gereja memiliki dua pusat
penduduk—satu di Kirtland, Ohio, dan yang lainnya di bagian barat Missouri.
Peristiwa-peristiwa penting terjadi di kedua tempat. Pelajaran 27 dan 28
memfokuskan pada ajaran-ajaran dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan
dengan Gereja di Missouri.
Bulan Juli 1831, Joseph Smith melakukan perjalanan pertamanya ke Missouri.
Di sana dia menerima sebuah wahyu yang menetapkan Missouri sebagai tempat
bagi Kota Sion, dengan Independence sebagai pusatnya (A&P 57:1–3). Pada
tanggal 2 Agustus, Sidney Rigdon menguduskan tanah bagi pengumpulan para
Orang Suci. Keesokan harinya Nabi Joseph Smith menguduskan tempat bait
suci di Independence.
Para anggota dari Cabang Colesville di New York adalah Orang-orang Suci
pertama yang bermukim di Missouri, dan yang lainnya segera berkumpul di
sana, ingin sekali membantu membangun Kota Sion (A&P 63:24, 36). Pada
tahun 1832 lebih dari 800 Orang Suci berkumpul untuk membentuk lima
cabang di Independence dan di daerah-daerah sekitar Jackson County.
Para Orang Suci di Jackson County menikmati masa damai dan penuh
optimisme. Tetapi, masalah muncul di akhir tahun 1832. Sejumlah anggota
tidak bersedia menerima kewenangan para pemimpin Gereja setempat mereka.
Yang lainnya mengkritik Nabi Joseph, yang telah kembali dari Kirtland.
Sejumlah anggota suka bertengkar, iri hati, mementingkan diri, dan tidak
mau percaya
Selain itu, ketegangan-ketegangan dengan para pemukim lainnya di daerah itu
semakin meningkat. Pada tanggal 20 Juli 1833, ketegangan-ketegangan ini
meningkat menjadi kekerasan. Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk
merangkum bagian-bagian “Penganiayaan di Jackson County” dan “Pelumuran
Aspal dan Bulu pada Uskup Partridge” dari Pusaka Kita, halaman 39–40 dan 41–42.
Antara bulan Juli sampai November 1833, penganiayaan terhadap para Orang
Suci semakin meningkat. Gerombolan-gerombolan perusuh membakar hasil
panen mereka, merusak rumah-rumah mereka, mencambuk dan memukuli
mereka, serta meneror kaum wanita dan anak-anak.
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Penganiayaan di Missouri. Para Orang Suci diusir dari rumah-rumah mereka di Jackson
County, Missouri.

Pada tanggal 4 November, dekat Sungai Big Blue, para anggota gerombolan
perusuh mulai memerangi sekelompok kecil Orang-orang Suci yang terdiri dari
pria dan anak-anak lelaki (Pusaka Kita, hlm. 42–43). Dalam waktu dua hari
berikutnya lebih dari 1.000 Orang Suci diusir dari Jackson County dalam cuaca
yang sangat dingin. Dalam keadaan melarat, sebagian besar di antara mereka
menyeberangi Sungai Missouri dan menemukan tempat perlindungan
sementara di Clay County. Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk
merangkum bagian “Tempat Perlindungan di Clay County” dari Pusaka Kita,
halaman 43–44.
2. Tuhan memberi petunjuk kepada para Orang Suci yang diusir dari
Jackson County.
Jelaskan bahwa sewaktu berita mengenai kesulitan-kesulitan di Missouri sampai
kepada Joseph Smith di Kirtland, dia sangat sedih. Dia berdoa mengenai penebusan
Sion dan menerima wahyu yang sekarang terdapat dalam A&P 101.
• Alasan-alasan apakah yang diberikan Tuhan dengan membiarkan penderitaan
menimpa para Orang Suci di Missouri? (Bacalah ayat-ayat berikut bersama
anggota kelas. Rangkumlah keterangannya di papan tulis. Pilihlah beberapa
pertanyaan untuk mendorong pembahasan).
a. A&P 101:2, 6; lihat juga A&P 103:4. (Karena pelanggaran mereka).
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b. A&P 101:4. (Karena mereka perlu “didera dan dicobai, bahkan seperti
Abraham”). Untuk alasan-alasan apakah Tuhan mendera umat-Nya? (lihat
A&P 95:1; 105:6; Helaman 12:3; Ibrani 12:11). Bagaimanakah penderaan
Tuhan memperlihatkan kasih-Nya kepada kita? Bagaimanakah penderaan
Tuhan menolong kita belajar patuh dan mengingat Dia?
c. A&P 101:7–8. (Karena beberapa Orang suci lamban mendengarkan
suara Tuhan). Mengapa orang kadang-kadang melupakan Tuhan dan
mengabaikan nasihat-Nya “pada masa kedamaian mereka”? Apakah yang
dapat kita lakukan untuk membantu kita ingin mengikuti nasihat Allah?
• Bagaimanakah Tuhan memperlihatkan rasa iba kepada para Orang Suci
setelah mendera mereka? (Bacalah ayat-ayat berikut bersama anggota kelas.
Rangkumlah keterangannya di papan tulis).
a. A&P 101:9. (Dia berjanji bahwa Dia tidak akan menyingkirkan mereka
dan akan berbelas kasihan “pada masa kemurkaan”).
b. A&P 101:10. (Dia berjanji bahwa keberangan-Nya akan ditimpakan
kepada musuh-musuh mereka).
c. A&P 101:11–15. (Dia berjanji untuk menyelamatkan, mengumpulkan,
dan menghibur para Orang Suci-Nya).
d. A&P 101:16–19. (Dia berjanji bahwa Sion akan ditebus di masa yang
akan datang).
Mintalah anggota kelas untuk membagikan pengalaman-pengalaman
mengenai saat ketika mereka telah merasakan kasih dan belas kasihan
Tuhan pada saat-saat tertentu.
• Bacalah A&P 101:35–38 bersama anggota kelas. Apakah yang dapat kita
pelajari dari ayat-ayat ini untuk menolong agar kehidupan fana kita berada
dalam sudut pandang yang semestinya? Bagaimanakah pengetahuan tentang
janji-janji kekal Tuhan telah menolong Anda pada masa-masa pencobaan?
3. Perkemahan Sion diorganisasi dan bergerak menuju Missouri.
Jelaskan bahwa setelah para Orang Suci diusir dari Jackson County, mereka
meminta bantuan dari Daniel Dunklin, Gubernur Missouri, untuk memulihkan
rumah-rumah mereka dan untuk meminta perlindungan. Gubernur tersebut
mengungkapkan kesediaannya untuk membantu jika para Orang Suci mau
membentu sekelompok pria untuk melindungi diri mereka sendiri.
Bulan Februari 1834, Joseph Smith menerima berita mengenai tawaran ini di
Kirtland, Ohio. Dia menanggapinya dengan membentuk sekelompok pria untuk
berjalan menempuh hampir 1.609 kilometer untuk memberikan bantuan kepada
para Orang Suci di Missouri, membantu mereka kembali ke negeri mereka, dan
melindungi mereka setelah itu. Wahyu yang memberikan petunjuk-petunjuk
bagi perjalanan ini yang kemudian dikenal dengan Perkemahan Sion, dicatat
dalam A&P 103.
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk memeriksa ulang kisah
mengenai Perkemahan Sion dari Pusaka Kita, halaman 27–29 dan 44–45. Untuk
menunjukkan jarak antara Kirtland dan Missouri, Anda mungkin dapat melihat
peta 3 pada halaman 333 dalam buku pegangan ini dan halaman 36 dalam
Penuntun Belajar Anggota Kelas.
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• Seperti yang diperintahkan Tuhan dalam A&P 103, Joseph Smith mengorganisasi
Perkemahan Sion untuk membantu para Orang Suci di Jackson County
memperoleh kembali rumah dan tanah mereka. Apakah hasil dari Perkemahan
Sion dalam hubungannya dengan tujuan ini? (Setelah perkemahan tersebut
menempuh perjalanan hampir 1.609 kilometer ke Sungai Fishing, dekat Jackson
County, Tuhan mewahyukan bahwa para Orang Suci harus menunggu bagi
penebusan Sion. Tidak lama setelah itu, Nabi membubarkan perkemahan itu).
• Ketika Brigham Young kembali ke Kirtland setelah bertugas dalam Perkemahan
Sion, dia ditanya, “Apakah yang telah Anda peroleh dari perjalanan ini?” Dia
menjawab, “Persis seperti yang telah direncanakan ; ... Saya tidak akan menukar
pengetahuan yang telah saya terima dari pengalaman ini dengan segala
kekayaan materi di negara [ini]” (dalam Journal of Discourses, 2:10). Tujuantujuan penting apakah yang telah dicapai Perkemahan Sion? (Jawaban dapat
mencakup hal-hal berikut ini).
a. Para pesertanya diperkuat oleh beberapa pernyataan kuasa Tuhan yang
menakjubkan (lihat Pusaka Kita, hlm. 44–45, untuk satu contoh).
b. Perkemahan Sion memberi kesempatan untuk menguji iman para peserta,
sehingga memungkinkan bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka
akan mematuhi Tuhan dan mengurbankan segala sesuatu, bahkan nyawa
mereka jika perlu, untuk melakukan kehendak-Nya.
c. Perkemahan Sion berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk menentukan
siapa yang beriman untuk melayani dalam posisi kepemimpinan Gereja.
d. Perkemahan Sion memberi para pesertanya kesempatan untuk berhubungan
erat dengan Nabi dan belajar darinya, sehingga mempersiapkan mereka bagi
tanggung jawab kepemimpinan masa depan.
Jelaskan bahwa sementara sejumlah orang menganggap Perkemahan Sion
sebagai suatu kegagalan, pencapaian tujuan-tujuan ini sangat penting bagi
Gereja. Perkemahan Sion adalah contoh mengenai bagaimana tujuan-tujuan
Allah dapat dicapai dengan cara-cara yang mungkin tidak kita pahami pada
masa itu.
• Bagaimanakah pengalaman Perkemahan Sion mempersiapkan para pemimpin
masa depan Gereja?
Bulan Februari 1835, lima bulan setelah perkemahan dibubarkan, Kuorum
Dua Belas Rasul dan Kuorum Pertama Tujuh Puluh diorganisasi. Sembilan
dari Dua Belas Rasul dan seluruh 70 anggota dari Kuorum Tujuh Puluh
telah melayani dalam Perkemahan Sion. Berbicara mengenai bagaimana
perkemahan tersebut telah menolong mempersiapkan para pemimpin ini,
Joseph Smith mengatakan:
“Saudara-saudara sekalian, beberapa di antara Anda marah kepada saya,
karena Anda tidak bertempur di Missouri; tetapi perkenankanlah saya
memberitahu Anda, Allah tidak ingin Anda bertempur. Dia tidak dapat
mengorganisasi kerajaan-Nya dengan dua belas pria untuk membuka pintu
Injil kepada bangsa-bangsa di bumi, dan dengan tujuh puluh pria di bawah
pengarahan mereka untuk mengikuti jejak mereka, kecuali Dia mengambil
mereka dari sebuah perkumpulan para pria yang telah menawarkan nyawa
mereka, dan yang telah membuat pengurbanan besar seperti yang dilakukan
Abraham” (History of the Church, 2:182).
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Pengalaman George A. Smith memperlihatkan bagaimana Perkemahan Sion
telah mempersiapkan para pria ini bagi kepemimpinan masa depan di Gereja.
Pada usia 16 tahun, dia adalah pria termuda di perkemahan tersebut, tidak
berpengalaman dan kurang memiliki percaya diri. Meskipun adanya
ketidaknyamanan pribadi dan keluhan-keluhan banyak pria mengenai
kondisi yang buruk, George dengan senang hati mengikuti semua perintah
Joseph Smith. George tidur di tenda Nabi dan dapat mendengar nasihat dan
petunjuk darinya. Melalui bergaul erat dengan Nabi, George belajar
keterampilan-keterampilan kepemimpinan dan mengembangkan kekuatan
yang mempersiapkan dia bagi kepemimpinan seumur hidup. Kurang dari
lima tahun setelah Perkemahan Sion, George A. Smith ditahbiskan menjadi
seorang Rasul. Dia kemudian melayani bersama Brigham Young sebagai
anggota Presidensi Utama.
• Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman-pengalaman Perkemahan Sion
yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? (Beberapa kemungkinan
jawaban disebutkan berikut, disertai pertanyaan-pertanyaan untuk
mendorong pembahasan).
a. Pemahaman akan tujuan-tujuan pencobaan. Apakah beberapa pencobaan
yang berhubungan dengan Perkemahan Sion? Apakah yang dapat diajarkan
kepada kita dari pengalaman-pengalaman Perkemahan Sion mengenai
tujuan-tujuan pencobaan di dalam kehidupan kita? (lihat A&P 103:12).
b. Pentingnya kepatuhan. Apakah yang dapat kita pelajari dari Perkemahan
Sion mengenai kepatuhan? (lihat A&P 103:7–10, 36).
c. Perlunya kesediaan untuk mengurbankan segala sesuatu bagi Tuhan. Apa yang
dapat kita pelajari dari Perkemahan Sion mengenai pengurbanan? (lihat A&P
103:27–28). Mengapa Tuhan mengharuskan kita bersedia mengurbankan
segala sesuatu bagi-Nya? Bagaimanakah kita dapat mengembangkan kesediaan
berkurban seperti itu? Bagaimanakah kita dapat memperlihatkan kesediaan
berkurban sekarang?
d. Pentingnya bersatu dalam pekerjaan Tuhan. Tekankan bahwa bahkan
meskipun hanya sebagian orang menggerutu dan memberontak, seluruh
kelompok bisa menjadi lemah.
e. Pentingnya mendukung nabi dan mengikuti nasihatnya bahkan meskipun
sulit atau meskipun kita tidak memahami sepenuhnya alasan-alasan dari
nasihat tersebut.
4. Tuhan mewahyukan bahwa umat-Nya harus “menunggu untuk suatu
waktu yang singkat untuk penebusan Sion.”
Jelaskan bahwa Tuhan telah berjanji untuk menebus Sion dan mengembalikan
umat-Nya ke tanah-tanah mereka di Jackson County, Missouri. Tetapi, janji ini
adalah dengan syarat kepatuhan para Orang Suci (A&P 103:5–8, 11–14). Sama
seperti Israel zaman dahulu yang tidak dapat masuk ke negeri perjanjian selama
40 tahun karena ketidakpatuhan mereka, Tuhan mewahyukan bahwa Israel
modern harus “menunggu untuk suatu waktu yang singkat” untuk penebusan
Sion karena ketidakpatuhan dan pertikaian di antara sejumlah Orang Suci
(A&P 105:9, 13).
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• Bacalah A&P 105:1–13 bersama anggota kelas. Apakah beberapa persyaratan
yang diberikan Tuhan bagi penegakan Sion kelak? (Jawaban dapat mencakup
hal-hal yang disebutkan berikut. Bahaslah bagaimana persyaratan-persyaratan
ini berlaku bagi kehidupan kita).
a. Orang Suci harus belajar kepatuhan (A&P 105:3, 6; lihat juga ayat 37).
b. Mereka harus memerhatikan orang miskin dan melarat (A&P 105:3).
c. Mereka harus “bersatu padu sesuai dengan syarat persatuan yang dituntut
oleh hukum kerajaan selestial” (A&P 105:4; lihat juga ayat 5).
d. Mereka harus diajar untuk lebih sempurna, memperoleh lebih banyak
pengalaman, dan mengetahui lebih sempurna lagi mengenai tugas-tugas
mereka (A&P 105:10).
e. Mereka harus dianugerahi dengan kekuasaan dari atas (A&P 105:11–12;
lihat juga ayat 33).
• Dalam A&P 105:38–40, Tuhan menasihati para Orang Suci untuk
mengusahakan perdamaian, bahkan terhadap mereka yang telah menganiaya
mereka. Dia berjanji bahwa sebagai ganjarannya, “semua hal akan bekerja
besama demi kebaikanmu” (A&P 105:40). Bagaimanakah Anda telah diberkati
sewaktu Anda menerapkan nasihat untuk mengusahakan perdamaian?
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Tuhan telah menjanjikan bahwa Sion akan ditebus, dan Dia telah mengatakan
kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri bagi hari itu.
Ingatkan anggota kelas bahwa kita hendaknya berusaha dengan segenap hati
kita untuk membantu membangun Sion pada zaman sekarang dalam keluarga
dan wilayah-wilayah kita. Sewaktu digerakkan oleh Roh, Berikan kesaksian
mengenai kebenaran-kebenaran yang dibahas dalam pelajaran.

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Periode waktu Missouri
Periode waktu berikut mengenai peristiwa-peristiwa di Missouri mungkin
bermanfaat sewaktu Anda mengajarkan pelajaran ini. Untuk membantu mengenali
lokasi-lokasi penting, Anda dapat merujuk pada peta 2 pada halaman 332 dalam
buku pegangan ini dan halaman 35 dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas.
Januari 1831: Para misionaris pertama tiba di Missouri.
Juli 1831: Tuhan menetapkan Missiouri sebagai lokasi bagi Kota Sion.
Agustus 1831: Joseph Smith menguduskan tempat bait suci di Independence, Missouri.
Juli 1833: Segerombolan perusuh menyerang para Orang Suci di Independence, Missouri.
November 1833: Pertempuran di Big Blue terjadi. Para Orang Suci diusir dari Jackson County
ke Clay County, Missouri.
Mei–Juni 1834: Perkemahan Sion bergerak dari Kirtland, Ohio, menuju Clay County,
Missouri.

191

Juni 1836: Para penduduk Clay County meminta Orang-orang Suci meninggalkan wilayah
tersebut.
September 1836: Para Orang Suci mulai bergerak ke Far West dan lokasi-lokasi lain yang
menjadi Caldwell County dan Daviess County, Missouri.
Maret 1838: Joseph Smith dan keluarganya tiba di Far West, Missouri, setelah melarikan diri
dari gerombolan perusuh di Kirtland, Ohio.
Oktober 1838: Pertempuran di Sungai Crooked terjadi. Gubernur Boggs dari Missouri
mengeluarkan perintah pemusnahannya.
Oktober 1838–April 1839: Joseph Smith dan para pemimpin Gereja lainnya dimasukkan ke
dalam penjara di Missouri.
April 1839: Para Orang Suci melarikan diri dari Missouri ke Illinois.

2. Perintah-perintah Tuhan kepada para Orang Suci yang terbuang
Setelah para Orang Suci diusir dari Jackson County, Tuhan memberikan
perintah-perintah tertentu mengenai apa yang harus mereka lakukan. Anda
dapat memeriksa ulang perintah-perintah berikut:
a. Mencari penebusan Sion (A&P 101:43–62). Dengan perumpamaan dalam
ayat-ayat ini, Tuhan mengingatkan para Orang Suci bahwa ketidakpatuhan
telah melemahkan kedudukan mereka dan memungkinkan musuh-musuh
mereka menguasai mereka. Tetapi, Dia memastikan kepada mereka bahwa
Sion akan ditebus pada waktu-Nya sendiri.
b. Melanjutkan pekerjaan pengumpulan (A&P 101:63–75). Meskipun pusat Sion
telah jatuh ke tangan musuh, Tuhan menjelaskan bahwa para Orang Suci
akan terus berkumpul di tempat-tempat yang telah Dia tetapkan (ayat 67).
Di zaman kita, tempat-tempat ini adalah wilayah-wilayah Sion di seluruh
dunia. Kita hendaknya menjadikan wilayah-wilayah kita sebagai “tempattempat kudus” (A&P 101:21–22).
c. Menuntut ganti rugi (A&P 101:76–95). Para Orang Suci diperintahkan untuk
mengajukan permohonan resmi untuk menuntut ganti rugi dan keadilan.
Berdasarkan Undang-Undang Amerika Serikat mereka memperoleh jaminan
hak untuk bebas menjalankan agama dan memperoleh hak milik. Hak-hak
tersebut telah dilanggar di negara bagian Missouri. Para Orang Suci mengikuti
nasihat Tuhan dan berusaha menuntut ganti rugi pada tingkat lokal, negara
bagian dan nasional. Tuntutan mereka ditolak sehingga para Orang Suci
menyerahkan tanggung jawab pengadilan di tangan Tuhan dan terus
melanjutkan kehidupan mereka.
d. Menuntut ganti rugi atas tanah di Jackson County (A&P 101:96–101).
3. Penyajian video “Perkemahan Sion”
Jika kaset video Ajaran-Ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933) tersedia, pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Perkemahan Sion,”
segmen video berdurasi 19 menit, sebagai bagian dari pembahasan Anda untuk
bagian ketiga pelajaran ini.
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Tujuan

Untuk membantu anggota kelas agar dapat lebih tahan terhadap penderitaan
dengan berpaling kepada Juruselamat.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut:
a. Ajaran dan Perjanjian 121:1–33; 122; dan tulisan suci lain dalam
pelajaran ini.
b. Pusaka Kita, halaman 50–59
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut
dalam pelajaran.
3. Jauh hari sebelumnya, mintalah satu atau dua anggota kelas untuk
menceritakan dengan singkat apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana
mereka telah tumbuh dari penderitaan. Pastikan agar mereka merasa leluasa
dengan tugas ini.
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah selembar
kertas dan pena atau pinsil untuk setiap anggota kelas.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Berikan kepada setiap anggota kelas selembar kertas dan pena atau pinsil.
Mintalah mereka menulis kesulitan atau penderitaan yang telah mereka alami.
Setelah mereka selesai, mintalah mereka menulis apa yang telah mereka pelajari
dan bagaimana mereka tumbuh dari penderitaan tersebut.
Jelaskan bahwa pelajaran ini mengenai bertahan dari penderitaan dengan
berpaling kepada Juruselamat. Beritahukan kepada anggota kelas bahwa nanti di
dalam pelajaran ini mereka akan memiliki kesempatan untuk membagikan apa
yang telah mereka tulis.

Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
Rangkumlah dengan ringkas peristiwa-peristiwa berikut di Missouri. Anda
dapat merujuk pada periode waktu pada halaman 191–192 dan peta 2 pada
halaman 332 dalam buku pegangan ini dan halaman 35 dalam Penuntun Belajar
Anggota Kelas.
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Setelah para Orang Suci diusir dari Jackson County pada akhir tahun 1833,
mereka menemukan tempat perlindungan di dekat Clay County sebelum
mereka diminta untuk meninggalkan tempat itu tahun 1836. Dari Clay County,
mereka berjalan kira-kira 64 kilometer ke sebelah utara dan mendirikan
permukiman Far West dan permukiman-permukiman lebih kecil lainnya.
Gereja menjadi makmur untuk beberapa saat di bagian utara Missouri.
Penduduknya tumbuh dengan pesat, dan tempat-tempat bait suci dikuduskan di
Far West dan Adam-ondi-Ahman. Tetapi, perselisihan di antara sejumlah Orang
Suci terus berlangsung. Beberapa pemimpin dikeluarkan dari keanggotaan
Gereja, termasuk Oliver Cowdery dan David Whitmer.
Selain perselisihan di antara sejumlah anggota Gereja, perselisihan dengan para
penduduk di bagian utara Missouri terus berlangsung. Tahun 1838, gerombolangerombolan perusuh dan para anggota milisi mulai meningkatkan serangan.
Pada tanggal 25 Oktober, tiga anggota Gereja tewas dalam pertempuran di
Crooked River, termasuk David W. Patten, seorang Rasul. Dua hari kemudian,
Gubernur Lilburn W. Boggs dari Missouri mengeluarkan perintah bahwa
“Orang-orang Mormon harus diperlakukan sebagai musuh dan harus
dimusnahkan atau diusir dari negara bagian itu” (History of the Church, 3:175).
Pada tanggal 30 Oktober, segerombolan perusuh yang beranggotakan kira-kira
300 orang membunuh 17 orang di Penggilingan Haun. Keesokan harinya, Joseph
Smith dan sekitar 50 pemimpin Gereja lainnya ditangkap atas tuduhan-tuduhan
palsu. Sebagian besar dari para pemimpin ini dibebaskan dalam waktu tiga
minggu. Tetapi, enam di antara mereka, termasuk Joseph Smith dan Hyrum
Smith, ditahan meskipun mereka tidak bersalah. Bulan November mereka dibawa
pertama kali ke Independence, kemudian ke Richmond, dan setelah itu ke Liberty,
di mana mereka dijebloskan ke dalam Penjara Liberty sampai April 1839.
Keadaan di Penjara Liberty buruk sekali. Para tahanan disekap di kamar bawah,
yang mirip dengan tahanan bawah tanah—gelap, dingin, dan tidak memenuhi
syarat bagi kesehatan. Makanan tidak memadai dan kotor. Nabi dan rekanrekannya hanya diberi sedikit jerami di atas lantai batu sebagai alas tidur
mereka, dengan sedikit selimut. Plafonnya sangat rendah sehingga beberapa
di antara para pemimpin itu, termasuk Joseph Smith dan Hyrum Smith tidak
dapat berdiri dengan tegak. Mereka juga bahkan terancam mati.
Sementara Nabi berada di penjara, kira-kira 8.000 Orang Suci di Missouri
dipaksa meninggalkan rumah mereka sebagai akibat perintah pemusnahan
dari Gubernur. Banyak di antara mereka dirampok, dipukuli, dan dibunuh oleh
gerombolan-gerombolan perusuh sewaktu mereka melarikan diri ke negara
bagian Illinois. Nabi mendengar kisah mengenai penderitaan para Orang Suci
dan memohon bantuan kepada Tuhan. Sebagai jawaban atas permohonan
tersebut, Tuhan memberikan beberapa wahyu yang sangat kuat. Nabi
mencantumkannya dalam surat kepada para pemimpin Gereja di Quincy,
Illinois, yang memimpin perjalanan para Orang Suci secara besar-besaran dari
Missouri. Bagian dari wahyu-wahyu ini sekarang adalah Ajaran dan Perjanjian
bagian 121, 122, dan 123.
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Penjara Liberty. Sewaktu dipenjara secara tidak adil di sini tahun 1838–1839, Nabi Joseph Smith
menerima wahyu-wahyu yang sekarang dicatat dalam A&P 121, 122, dan 123.

1. Doa Joseph Smith di Penjara Liberty, dan jawaban Tuhan
• Bacalah A&P 121:1–6 bersama anggota kelas. Apakah yang ditunjukkan ayatayat ini mengenai apa yang dirasakan dan dipikirkan Joseph Smith pada saat
ini? Apakah yang dia minta dari Tuhan? Bagaimanakah pikiran dan perasaan
Anda sewaktu Anda membaca permohonan Joseph Smith kepada Tuhan
dalam ayat-ayat ini?
• Jawaban Tuhan atas doa Joseph Smith diberikan dalam A&P 121:7–33 dan
A&P 122. Bacalah A&P 121:7–10 bersama anggota kelas. Apakah yang
diajarkan Tuhan kepada Joseph dalam ayat-ayat ini? Bagaimanakah perasaan
Anda seandainya kata-kata ini diucapkan kepada Anda? Apa yang dapat kita
pelajari dari jawaban ini?
Tekankan bahwa wahyu-wahyu ini “menjadikan penjara Liberty, untuk
sementara waktu, sebagai sebuah pusat pengajaran. Mata para orang suci tertuju
ke tempat itu sebagai tempat yang darinya datang dorongan semangat,
nasihat—firman Tuhan. Tempat itu lebih merupakan bait suci daripada penjara,
selama Nabi berada di sana. Tempat itu menjadi tempat untuk merenung dan
berdoa .... Joseph Smith mencari Allah di penjara yang kejam ini, dan dia
menemukan-Nya” (B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:526).
• Bagaimanakah wahyu-wahyu yang diberikan dalam Penjara Liberty (A&P 121
dan 122) telah memberkati kehidupan Anda?
2. Pengertian sempurna Juruselamat akan penderitaan dan kemalangan kita
• Mintalah anggota kelas memikirkan mengenai pencobaan-pencobaan mereka
sendiri sementara seseorang membaca A&P 122:5–8. Dalam hal-hal apakah
Juruselamat telah “turun di bawah” dalam segala hal? (lihat Alma 7:11–12;
A&P 19:16–19).
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Jelaskan bahwa karena Juruselamat telah turun di bawah segala sesuatu, Dia
memiliki pengertian yang sempurna akan semua pencobaan kita. Berbicara
mengenai penderitaan hebat Juruselamat, Penatua Neal A. Maxwell dari
Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan:
“Sebagai bagian dari Kurban Tebusan-Nya yang tak terhingga, Yesus ... telah
menanggung dosa-dosa, duka, kesedihan, dan membebaskan Yakub dari
derita segala pria, wanita dan anak-anak (lihat 2 Nefi 9:21). Sebagaimana Ia
telah disempurnakan dalam empati-Nya, maka Yesus mengetahui bagaimana
menolong kita .... Tidak ada sesuatu hal apa pun yang di luar jangkauan
penebusan-Nya atau di luar lingkaran empati-Nya. Oleh karena itu, kita
hendaknya tidak boleh mengeluh dengan menginginkan kehidupan kita
sendiri tanpa masalah kalau kita mengingat bahwa Yesus jauh lebih
menderita daripada siapa pun!” (dalam Conference Report, April 1987, 89;
atau Ensign, Mei 1987, 72).
• Apakah kita mengalami pencobaan-pencobaan dimana kita tidak bisa dihibur
oleh Juruselamat? (lihat Ibrani 4:15). Bagaimanakah pengetahuan akan
penderitaan Juruselamat dapat menolong kita agar tetap tabah dalam
pencobaan-pencobaan kita sendiri?
• Apakah yang dapat kita lakukan agar dapat menerima penghiburan dan
kekuatan sepenuhnya yang Yesus tawarkan melalaui Kurban Tebusan-Nya?
(lihat Ibrani 4:16; 1 Petrus 5:6–11). Bagaimanakah doa, kerendahan hati, dan
iman kepada Yesus Kristus dapat menolong kita menerima kekuatan pada
masa-masa sulit yang kita hadapi?
3. Tujuan dari penderitaan
Jelaskan bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk pengujian
dan pertumbuhan kita dalam kehidupan fana. Kita datang ke bumi mengetahui
bahwa kita akan mengalami derita, pencobaan, dan kesulitan-kesulitan lainnya.
Nabi Joseph Smith mengalami begitu banyak penderitaan sehingga dia
mengatakan bahwa penderitaan itu “telah menjadi sesuatu yang biasa sepanjang
hidupku; ... dan aku merasa seperti Paulus, untuk bermegah dalam kesusahan”
(A&P 127:2). Selain penghiburan dan nasihat yang diberikan Tuhan kepada Nabi
di Penjara Liberty, ada banyak kesempatan lainnya dimana Tuhan mengajarkan
kepada dia mengenai penderitaan. Sisa dari pelajaran ini membahas mengenai
ajaran-ajaran ini dalam Ajaran dan Perjanjian.
• Apakah yang diwahyukan Tuhan dalam Ajaran dan Perjanjian mengenai
tujuan-tujuan dari penderitaan? (Bacalah ayat-ayat berikut bersama anggota
kelas. Rangkumlah keterangannya di papan tulis).
a. A&P 98:12, 14–15; 101:4; 136:31. (Tuhan membiarkan penderitaan datang
dalam kehidupan kita untuk mencobai kita dan untuk membuktikan apakah
kita mau mematuhi perjanjian-Nya). Mengapa Tuhan menginginkan umatNya agar “dicobai dalam segala hal”?
b. A&P 101:1–2. (Beberapa penderitaan terjadi sebagai akibat dari
pelanggaran kita).
c. A&P 122:7. (Tuhan membiarkan penderitaan untuk memberi kita
pengalaman dan untuk menolong kita tumbuh).
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• Bagaimanakah memahami tujuan-tujuan dari penderitaan dapat menolong
kita “bertahan dengan baik”? (A&P 121:8).
• Ada orang yang dengan keliru percaya bahwa semua penderitaan adalah
hukuman dari Allah. Bahaya-bahaya apakah yang dapat timbul dari
memercayai hal seperti itu? Mengapa penderitaan tidak ditahan dari
orang-orang yang hidup benar?
Tekankan bahwa meskipun pelanggaran adalah salah satu sumber penderitaan,
tetapi itu bukan sumber satu-satunya. Beberapa penderitaan bahkan dialami
oleh orang-orang yang saleh “ada suatu pertentangan dalam segala hal” (2 Nefi
2:11). Ada penderitaan yang datang sebagai akibat alami dari kelemahan dan
ketidaksempurnaan tubuh fana. Beberapa di antaranya datang karena
kecelakaan, karena pilihan-pilihan kita sendiri yang tidak ada hubungannya
dengan pelanggaran, dan karena pilihan-pilihan orang lain—hal-hal yang
dapat dicegah Allah tetapi kadang-kadang tidak Dia lakukan karena “hukum
dasar Injil adalah hak pilihan bebas dan perkembangan kekal” (Spencer W.
Kimball, Faith Precedes the Miracle [1973], 96). Penderitaan juga dapat datang
“untuk memenuhi tujuan-tujuan Allah bagi kehidupan kita yaitu agar kita
boleh tumbuh dan berkembang dalam pencobaan” (Richard G. Scott, dalam
Conference Report, Oktober 1995, 18; atau Liahona, Januari 1996, 9).
Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas Rasul, Penatua Harold B. Lee
mengatakan bahwa “menjalankan Injil Yesus Kristus tidak menjamin bahwa
penderitaan tidak akan datang ke dalam kehidupan kita, tetapi menjalankan Injil
memang memberi kita kekuatan dan iman serta kuasa untuk bangkit mengatasi
penderitaan dan mengabaikan kesulitan sekarang dengan harapan masa depan
yang lebih cerah” (dikutip oleh A. Theodore Tuttle, dalam Conference Report,
Oktober 1967, 15; atau Improvement Era, Desember 1967, 47).
Untuk ajaran-ajaran tulisan suci lainnya mengenai tujuan penderitaan, Anda
dapat menyimak 2 Nefi 2:11; Alma 32:5–6; 62:41; dan Helaman 12:1–3.
4. Nasihat Tuhan kepada mereka yang mengalami penderitaan
• Nasihat apakah yang diberikan Tuhan dalam Ajaran dan Perjanjian untuk
menolong kita sewaktu kita mengalami penderitaan? (Bacalah ayat-ayat
berikut bersama anggota kelas. Rangkumlah keterangannya di papan tulis.
Pilihlah beberapa pertanyaan untuk mendorong pembahasan).
a. A&P 24:8; 31:9; 54:10; 121:7. (Bersabarlah dalam penderitaan; penderitaan
itu akan “tinggal sebentar saja”; lihat juga Alma 17:11). Bagaimanakah
kita dapat meningkatkan kesabaran kita untuk bertahan dari pencobaan?
Dalam pengertian apakah penderitaan-penderitaan Joseph Smith tinggal
hanya “sebentar saja”? Bagaimanakah kita dapat melihat penderitaan dari
sudut pandang kekal Tuhan?
b. A&P 98:1. (Bersukacitalah dan bersyukurlah). Mengapa kita hendaknya
bersyukur kepada Allah bahkan ketika kita mengalami pencobaan? Apakah
beberapa berkat yang akan terus kita nikmati selama masa-masa paling
menderita sekali pun?
c. A&P 98:11. (Kita hendaknya tetap patuh dan “bergantung kepada semua
yang baik”). Mengapa kadang-kadang sulit tetap patuh ketika kita
mengalami penderitaan?
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d. A&P 101:36–38. (Pedulikanlah jiwa, bukan tubuh, dan carilah wajah
Tuhan). Bagaimanakah kita dapat menerapkan nasihat ini?
e. A&P 122:9. (Kita hendaknya tidak boleh takut terhadap apa yang dapat
dilakukan manusia, karena Allah akan beserta kita untuk selama-lamanya;
lihat juga A&P 98:13).
• Mengapa ada orang yang merasa getir terhadap pencobaan-pencobaan
sementara yang lainnya tumbuh dan diperkuat? Apakah yang dapat kita
lakukan untuk menghadapi pencobaan dan penderitaan dengan lebih baik
lagi? (lihat Alma 62:49–51). Kisah-kisah apakah dalam tulisan suci yang telah
menolong atau mengilhami Anda pada saat Anda mengalami penderitaan?
• Hal-hal apakah yang telah dilakukan orang lain untuk menolong Anda
mengatasi penderitaan? Bagaimanakah kita dapat menolong orang lain
menghadapi pencobaan-pencobaan mereka? Bagaimanakah kita dapat
menggunakan pelajaran yang telah kita peroleh dari penderitaan kita sendiri
untuk menolong orang lain? Manfaat-manfaat apakah yang dapat datang dari
melayani orang lain ketika kita sendiri sedang menghadapi pencobaan? (lihat
Lukas 9:24; Galatia 6:2).
• Apakah yang dapat kita lakukan jika kita sendiri merasa putus asa dan tidak
berdaya karena penderitaan? (lihat Alma 36:3). Bagaimanakah kita dapat
mempersiapkan diri sekarang agar kuat di saat-saat mendatang ketika kita
mungkin mengalami penderitaan yang lebih besar?
5. Janji-janji Tuhan kepada mereka yang tetap beriman dalam penderitaan
• Janji-janji apakah yang diberikan Tuhan dalam Ajaran dan Perjanjian kepada
mereka yang tetap beriman dalam penderitaan? (Bacalah beberapa ayat
berikut bersama anggota kelas. Rangkumlah keterangannya di papan tulis.
Pilihlah beberapa pertanyaan untuk mendorong pembahasan).
a. A&P 3:8; 24:8; 112:13; 122:4. (Tuhan akan beserta kita, berdiri di samping
kita, dan menyembuhkan kita dari penderitaan kita; lihat juga Yakub 3:1;
Mosia 24:13–14; Alma 36:27). Mengapa penting mengetahui bahwa Tuhan
akan beserta kita dalam penderitaan kita? Pengalaman-pengalaman apakah
yang telah memperlihatkan kepada Anda bahwa Tuhan beserta Anda pada
saat-saat pencobaan?
b. A&P 58:2–4; 101:35–36; 103:12; 121:29; 127:4; 136:31. (Mereka yang tetap
beriman dalam kesengsaraan akan menerima kemuliaan, sukacita, dan
berkat-berkat lainnya).
c. A&P 98:3; 122:7. (Segala sesuatu akan bekerja bersama untuk kebaikan kita
dan untuk kemuliaan Tuhan; lihat juga A&P 90:24; 100:15; 2 Nefi 2:2;
Roma 8:28). Bagaimanakah penderitaan dapat menjadi kebaikan bagi kita?
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk menceritakan secara
singkat apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka telah tumbuh
dari penderitaan (lihat “Persiapan,” nomor 3). Jika Anda menggunakan
kegiatan penarik perhatian, Mintalah anggota kelas lainnya untuk
membagikan apa yang telah mereka tulis. Jika Anda tidak menggunakan
kegiatan penarik perhatian, mintalah anggota kelas lainnya untuk
menceritakan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka telah
tumbuh dari penderitaan.
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Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas Rasul, Penatua James E. Faust
mengatakan, “Dalam kesakitan, penderitaan, dan pergumulan hidup, kita
melewati api dapur pemurnian, dan hal-hal yang tidak berarti dan tidak
penting dalam kehidupan kita berangsur-angsur sirna ibarat limbah dan
membuat iman kita cerah, tetap baik, dan kuat .... Ini adalah bagian dari
tindakan yang diperlukan sejumlah orang agar dapat mengenali Allah.
Dalam penderitaan hidup, kita tampaknya dapat mendengarkan dengan
lebih baik bisikan-bisikan yang kuat dan lembut dari Gembala Ilahi”
(dalam Conference Report, April 1979, 77; atau Ensign, Mei 1979, 53).
Penatua Marion G. Romney dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan:
“Saya telah menyaksikan penyesalan yang dalam dan keputusasaan dalam
kehidupan orang-orang yang, pada masa pencobaan, telah mengutuk Allah
dan mati secara rohani. Dan saya telah menyaksikan orang-orang bangkit
menjadi orang yang hebat dari beban penderitaan yang sebelumnya
tampak tak tertanggungkan.
Akhirnya, saya berhasil mencari Tuhan dalam penderitaan-penderitaan
saya sendiri dan mengetahui sendiri bahwa jiwa saya telah mengalami
pertumbuhan terbesar setelah saya merasa tergerak untuk berlutut dalam
doa karena kesengsaraan dan penderitaan” (dalam Conference Report,
Oktober 1969, 60; atau Improvement Era, Desember 1969, 69).
d. A&P 121:8; 127:2. (Mereka yang tetap beriman dalam penderitaan akan
dipermuliakan).
• Apakah yang dapat kita lakukan pada saat-saat pencobaan kita agar lebih
merasakan kedamaian seperti yang dibicarakan Tuhan dalam A&P 121:7?
(lihat juga A&P 19:23).
Rangkuman

Bulan April 1839, setelah Nabi dan rekan-rekannya ditahan di Penjara Liberty
selama hampir lima bulan, mereka dikirim ke Daviess County dan kemudian ke
Boone County untuk diadili. Sewaktu mereka dipindahkan ke Boone County,
para penjaga membiarkan mereka meloloskan diri karena beberapa pejabat
berkesimpulan bahwa mereka tidak akan dapat dituntut. Joseph Smith dan para
tahanan lainnya menuju Illinois, di mana mereka bergabung bersama keluarga
mereka dan para Orang Suci lainnya.
Imbaulah anggota kelas untuk membaca wahyu-wahyu yang diberikan di
Penjara Liberty pada saat-saat penderitaan mereka. Berikan kesaksian bahwa
melalui Kurban Tebusan, Yesus Kristus telah menanggung dukacita kita. Jika kita
berpaling kepada-Nya, Dia akan menghibur dan mengangkat kita bahkan pada
hari-hari kita yang tergelap sekali pun. Ungkapkan rasa syukur Anda atas teladan
Joseph Smith dalam menghadapi penderitaan dan kesediaan Kristus untuk
menolong kita bertahan serta belajar dari penderitaan.

Gagasan Mengajar
Tambahan

1. Keberanian untuk membela demi keyakinan kita
Sebelum dimasukkan ke dalam Penjara Liberty, Joseph Smith dan rekan-rekannya
dirantai bersama di bawah penjagaan ketat di sebuah rumah tua tak berpenghuni
di Richmond, Missouri, selama lebih dari dua minggu. Periksalah ulang laporan
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tentang tanggapan Joseph Smith terhadap perilaku kasar para penjaga di
Richmond, sebagaimana dicatat dalam Pusaka Kita, halaman 56 (alinea terakhir)
sampai halaman 57.
• Bagaimanakah kita dapat mengembangkan keberanian yang diperlukan
untuk menghadapi situasi-situasi sulit? Dalam situasi-situasi bagaimanakah
diperlukan keberanian setiap hari? (Mintalah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman-pengalaman ketika mereka atau orang-orang yang
mereka kenal telah memperlihatkan keberanian dalam menjunjung tinggi
asas-asas Injil).
2. Amanda Smith menerima ilham untuk menolong putranya, Alma
Pusaka Kita, menyertakan sebuah kisah mengenai Amanda Smith yang
menerima ilham untuk menolong putranya, Alma, yang terluka dalam peristiwa
Pembantaian di Haun’s Mill (hlm. 52–54). Jika Anda tidak membahas ulang
kisah ini dalam pelajaran 15, Anda dapat melakukannya dalam pelajaran ini.
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Membangun Kerajaan Allah
di Nauvoo, Illinois

Pelajaran

29

Tujuan

Untuk mengajarkan tentang bagaimana para Orang Suci pada masa awal bekerja
membangun kerajaan Allah di Nauvoo dan untuk mendorong anggota kelas
mengikuti teladan mereka.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut:
a. Ajaran dan Perjanjian 124:1–21, 87–90, 97–110; 126.
b. Pusaka Kita, halaman 57, 61–64, 67–68.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut
dalam pelajaran.
3. Mintalah anggota kelas untuk bersiap merangkum kisah berikut dari
Pusaka Kita,:
a. Pencobaan yang dialami John Hammer dan keluarganya sewaktu mereka
berusaha mencari tempat perlindungan di Illinois, dari bagian yang
berjudul “Perjalanan Besar-Besaran ke Illinois” (hlm. 57).
b. “Pengurbanan para Misionaris Nauvoo” (hlm. 61–64).
c. “Lembaga Pertolongan” (hlm. 67–68).
4. Jika Anda ingin presiden Lembaga Pertolongan atau salah seorang dari
penasihatnya berbicara mengenai tujuan-tujuan dari Lembaga Pertolongan,
berikanlah undangan jauh hari sebelumnya. Mintalah dia bersiap membaca
pernyataan Lembaga Pertolongan yang diumumkan dalam pertemuan umum
Lembaga Pertolongan tahun 1999. Pernyataan tersebut disertakan pada
halaman 204–205 dari buku pegangan ini dan juga tersedia sebagai lembaran
terpisah (36175, 36185, dan 36195).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Tulislah kalimat-kalimat berikut di papan tulis:
Ajaran tentang pembaptisan bagi orang yang telah meninggal diwahyukan.
Endowmen bait suci pertama kali dilaksanakan.
Lembaga Pertolongan diorganisasi.
• Di manakah hal-hal ini terjadi?
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Jelaskan bahwa hal-hal ini dan banyak peristiwa penting lainnya terjadi di
Nauvoo, Illinois. Pelajaran ini membahas bagaimana para Orang Suci Nauvoo
pada masa awal bekerja untuk membangun kerajaan Allah dan bagaimana kita
dapat belajar dari teladan mereka sewaktu kita berusaha membangun kerajaan
Allah di masa sekarang.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
1. Para Orang Suci mencari tempat perlindungan di Illinois.
Jelaskan bahwa sewaktu Joseph Smith berada di Penjara Liberty, Missouri,
tanggung jawab utama untuk memimpin kepergian Orang Suci dari Missouri
jatuh ke pundak Brigham Young, Presiden Kuorum Dua Belas Rasul. Untuk
meloloskan diri dari para penganiaya mereka, Orang-orang Suci mulai
menyeberangi Sungai Mississippi ke Illinois pada akhir tahun 1838. Peta 3
pada halaman 333 dalam buku pegangan ini dan halaman 36 dalam Penuntun
Belajar Anggota Kelas memperlihatkan rute yang digunakan para Orang Suci
ketika mereka diusir dari Missouri.
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk menceritakan mengenai
pencobaan-pencobaan yang dialami John Hammer dan keluarganya sewaktu
mereka mencari tempat perlindungan di Illinois (Pusaka Kita, hlm. 57).
Para Orang Suci pertama berkumpul di Quincy, Illinois. Setelah Joseph Smith
kembali dari Penjara Liberty, mereka pindah sekitar 56 kilometer ke arah utara
sungai Mississippi ke tempat yang saat itu merupakan desa kecil yang disebut
Commerce. Para Orang Suci segera mulai mengeringkan tanah yang berawarawa, menanam biji-bijian, dan membangun rumah. Pada musim panas 1839,
Nabi menamakan tempat itu Nauvoo. Dia mengatakan, “Nama kota kita
(Nauvoo) berasal dari kata Ibrani, dan artinya sebuah situasi atau tempat yang
indah, yang juga mengandung arti tempat peristirahatan” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, dipilih oleh Joseph Fielding Smith [1976], 182).
Bulan Desember 1840 negara bagian Illinois memberikan piagam resmi kepada
Nauvoo yang memungkinkan kota tersebut membentuk milisi, pengadilan kota
praja, dan sebuah universitas. Nauvoo menjadi kota terbesar kedua di Illinois
sementara Gereja tumbuh dengan pesat dan anggota-anggota baru berkumpul
di sana.
Pada tanggal 19 Januari 1841, Nabi Joseph Smith menerima sebuah wahyu
dimana Tuhan memberikan perintah kepada para Orang Suci mengenai
tanggung jawab mereka di Nauvoo. Wahyu ini dicatat dalam A&P 124. Jelaskan
bahwa dengan mempelajari A&P 124 dan teladan para Orang Suci pada masa
awal, kita dapat memahami dengan lebih jelas peranan penting yang kita
masing-masing dapat mainkan dalam pembangunan kerajaan Allah.
2. Para misionaris yang diutus dari Nauvoo mempertobatkan ribuan orang.
Jelaskan bahwa banyak anggota Gereja di Nauvoo, termasuk para anggota
Kuorum Dua Belas Rasul, dipanggil untuk melayani sebagai misionaris. Mintalah
anggota kelas yang telah ditugasi melaporkan mengenai misi para Orang Suci
Nauvoo (Pusaka Kita, hlm. 61–64).
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Dalam waktu beberapa bulan setelah tiba di Inggris, Penatua Wilford Woodruff
membaptiskan dan menetapkan banyak orang. Kemudian dia memiliki
pengalaman berikut:
“Saya ... mengadakan pertemuan bersama sekumpulan besar Orang Suci dan
orang-orang asing, dan sewaktu kami menyanyikan nyanyian rohani roh Tuhan
berada di dalam diri saya dan suara Allah mengatakan kepada saya, ‘Ini adalah
pertemuan terakhir yang akan kamu selenggarakan bersama orang-orang ini
selama berhari-hari.’ Saya terheran-heran dengan pernyataan ini, karena saya
berencana mengadakan banyak pertemuan di distrik tersebut. Ketika saya
bangkit untuk berbicara kepada orang-orang, saya mengatakan kepada mereka
itu adalah pertemuan terakhir yang akan saya adakan bersama mereka selama
berhari-hari. Mereka sama terheran-herannya seperti saya. Di akhir pertemuan
empat orang maju ke depan untuk minta dibaptis; kami pergi ke kolam air dan
membaptiskan mereka.
Di pagi hari saya pergi ke tempat tersembunyi untuk menghadap Tuhan, dan
menanyakan kepada-Nya apa kehendak-Nya mengenai saya. Jawaban yang saya
terima adalah bahwa saya harus pergi ke arah selatan; karena Tuhan memiliki
sebuah pekerjaan besar yang harus saya lakukan di sana, sebab banyak jiwa
sedang menunggu firman-Nya.”
Selama dua hari berikutnya dia menempuh perjalanan ke arah selatan sampai
tiba di tanah pertanian milik John Benhow di Herefordshire. Tuan Benbow dan
istrinya, Jane, menerimanya dengan senang hati dan mengatakan bahwa ada
sekelompok orang yang terdiri dari 600 pria dan wanita telah membentuk
jemaat sendiri yang disebut Perserikatan Penatua [United Brethren]. Penatua
Woodruff mengatakan:
“Kelompok Perserikatan Penatua [United Brethren] ini sedang mencari terang
dan kebenaran, tetapi telah berusaha sejauh yang mereka dapat lakukan, dan
terus-menerus berseru kepada Allah untuk membuka jalan di hadapan mereka
dan mengirimkan terang serta pengetahuan kepada mereka, agar mereka dapat
mengetahui jalan yang benar untuk diselamatkan. Ketika saya mendengar
mengenai hal ini saya dapat melihat dengan jelas mengapa Tuhan memberi saya
perintah, sewaktu saya berada di Kota Hanley, untuk meninggalkan tempat itu
dan pergi ke arah selatan; karena di Hereforshire telah tersedia ladang panenan
yang besar untuk mengumpulkan banyak orang suci ke dalam kerajaan Allah.”
Upaya-upaya Penatua Woodruff di wilayah Inggris ini memungkinkan baginya
“untuk membawa ke dalam Gereja, melalui berkat-berkat Allah, lebih dari seribu
delapan ratus jiwa selama delapan bulan, termasuk enam ratus anggota Perserikatan
Penatua [United Brethren] kecuali satu orang” (dalam Wilford Woodruff: History of His
Life and Labors, diedit oleh Matthias F. Cowley [1909], 116–119).
• Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman Penatua Woodruff?
Tekankan bahwa Gereja diperkuat oleh pengurbanan dan upaya para misionaris
yang melayani di Inggris. Penatua Harold B. Lee merangkum apa yang terjadi
pada masa yang luar biasa ini:
“Dalam waktu satu tahun, tahun 1840 sampai 1841—satu tahun empat belas
hari, tepatnya—sembilan anggota dari Dua Belas Rasul dipanggil untuk melayani
sebagai misionaris di Misi Inggris. Jika Anda ingat sejarah [di Nauvoo], tahuntahun tersebut menandai periode penganiayaan yang paling berat yang harus
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dialami Gereja pada zaman ini. Dalam waktu satu tahun empat belas hari itu
sembilan anggota dari Dua Belas Rasul, bersama rekan-rekan mereka, mendirikan
cabang-cabang Gereja di setiap kota terkenal di Inggris Raya. Mereka
membaptiskan antara 7.000 sampai 8.000 anggota baru. Mereka mencetak 5.000
jilid Kitab Mormon, 3.000 buku nyanyian rohani, dan 50.000 brosur untuk
mengkhotbahkan Injil, ... dan [mereka] memindahkan 1.000 jiwa ke Amerika”
(dalam Conference Report, April 1960, 108).
3. Teladan para Orang Suci Nauvoo memperlihatkan pentingnya bertahan
sampai akhir dalam kebenaran.
Jelaskan bahwa A&P 124 mencakup banyak perintah dan janji-janji kepada
orang-orang tertentu yang tinggal pada masa Nauvoo. Bacalah ayat-ayat berikut
bersama anggota kelas dan kenalilah perintah-perintah dan janji-janjinya:
a. A&P 124:12–14 (kepada Robert B. Thompson).
b. A&P 124:16–17 (kepada John C. Bennett).
c. A&P 124:18–19 (kepada Lyman Wight).
d. A&P 124:87–90, 97–102 (kepada William Law).
e. A&P 124:103–110 (kepada Sidney Rigdon).
Pada masa Nauvoo, sebagian besar Orang Suci tetap beriman dan sangat diberkati.
Tetapi, John C. Bennett, Lyman Wight, William Law, Sidney Rigdon, dan yang
lainnya jatuh dalam kemurtadan dan kehilangan banyak berkat mereka.
• Hal apakah yang paling banyak menolong Anda dalam upaya-upaya Anda
untuk bertahan sampai akhir dalam kebenaran?
• Bacalah A&P 124:15 bersama anggota kelas. Karakter apakah yang dipuji
Tuhan dalam diri Hyrum Smith? (lihat juga kutipan berikut). Bagaimanakah
kita dapat mengembangkan ketulusan hati? Bagaimanakah kita dapat
mengembangkan kecintaan terhadap hal yang benar?
Nabi Joseph Smith menuturkan tentang saudara lelakinya Hyrum, “Saya
dapat berdoa di dalam hati saya agar semua saudara saya yang seiman adalah
seperti saudara terkasih saya Hyrum, yang memiliki kelembutan seperti anak
domba, dan ketulusan seperti Ayub, dan singkatnya, kelemahlembutan dan
kerendahan hati seperti Kristus; dan saya mengasihi dia dengan kasih yang
lebih kuat daripada maut, karena saya belum pernah berkesempatan untuk
menegur dia, demikian pula dia belum pernah berkesempatan menegur saya”
(History of the Church, 2:338).
4. Lembaga Pertolongan diorganisasi di Nauvoo.
Jelaskan bahwa sewaktu para Orang Suci tinggal di Nauvoo, mereka diberkati
dengan sebuah organisasi Gereja yang baru. Melalui wewenang imamat, Nabi
Joseph Smith mengorganisasi Lembaga Pertolongan. Mintalah anggota kelas
yang telah ditugasi untuk merangkum bagian “Lembaga Pertolongan” dari
Pusaka Kita, halaman 67–68.
Untuk menekankan tujuan-tujuan Lembaga Pertolongan, bacalah pernyataan
berikut, yang disampaikan dalam pertemuan umum Lembaga Pertolongan
tahun 1999. Jika Anda telah meminta presiden Lembaga Pertolongan atau
salah seorang dari penasihatnya membuat pernyataan ini, mintalah dia
untuk melakukannya sekarang.
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“Kami adalah para putri roh terkasih Allah, dan kehidupan kami memiliki
makna, tujuan, serta arah. Sebagai sebuah perkumpulan wanita yang mendunia,
kami dipersatukan dalam pengabdian kami kepada Yesus Kristus, Juruselamat
dan Teladan kami. Kami adalah para wanita yang memiliki iman, kebajikan,
penglihatan dan kasih murni yang:
“Meningkatkan kesaksian kami tentang Yesus Kristus melalui doa dan
pembelajaran tulisan suci.
“Mencari kekuatan rohani dengan mengikuti bisikan Roh Kudus.
“Mendedikasikan diri kami untuk memperkuat pernikahan, keluarga, dan
rumah tangga.
“Menemukan kemuliaan dalam peran keibuan dan sukacita dalam peran
kewanitaan.
“Senang dalam pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan kebaikan.
“Mengasihi kehidupan dan pembelajaran.
“Membela kebenaran dan keadilan.
“Mendukung keimamatan sebagai wewenang Allah di bumi.
“Bersukacita dalam berkat-berkat bait suci, memahami tujuan ilahi kami, dan
berusaha keras untuk permuliaan” (Mary Ellen Smoot, “Bersukacitalah, Hai Putri
Sion,” Liahona, Januari 2000, 112).
• Bagaimanakah Lembaga Pertolongan membangun iman dan memperkuat
kesaksian? Bagaimanakah Lembaga Pertolongan memperkuat pernikahan dan
keluarga? Bagaimanakah Lembaga Pertolongan membantu orang-orang yang
membutuhkan bantuan?
• Berkat-berkat apakah yang telah datang dalam kehidupan Anda karena
Lembaga Pertolongan?
Rangkuman

Tekankan bahwa para Orang Suci zaman dahulu di Nauvoo mengabdikan
kehidupan mereka untuk membangun kerajaan Allah melalui pekerjaan
misionaris dan melalui pelayanan dalam banyak cara lainnya. Dengan
mengikuti teladan mereka, kita dapat dengan lebih beriman membantu
membangun kerajaan Allah pada zaman sekarang.
Sewaktu digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian mengenai kebenarankebenaran yang dibahas dalam pelajaran.

Gagasan Mengajar
Tambahan

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Para Orang Suci pada zaman dahulu diampuni meskipun tidak
membangun bait suci di Missouri
• Para Orang Suci tidak membangun bait suci di Missouri meskipun Tuhan
telah memerintahkan mereka untuk membangun satu bait suci di
Independence dan satu lagi di Far West (A&P 57:1–3; 97:10–12; 115:7–12). Asas
apakah yang diajarkan Tuhan kepada para Orang Suci dalam A&P 124:49–53?
Bagaimanakah kita dapat menerapkan asas ini pada zaman sekarang?
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2. Upaya-upaya para Rasul untuk menggenapi firman Tuhan
Jelaskan bahwa A&P 118 berisi perintah-perintah Tuhan agar Dua Belas Rasul
menyeberangi “lautan” dan mengkhotbahkan Injil. Para penatua ini harus
meninggalkan tanah bait suci di Far West, Missouri pada tanggal 26 April 1839.
Tetapi, pada bulan Maret 1839 sebagian besar di antara para Orang Suci telah
melarikan diri dari Missouri ke Illinois. Gerombolan perusuh telah mengancam
setiap pemimpin yang kembali ke Far West.
Meskipun adanya ancaman ini, Brigham Young, empat Rasul lainnya, dan
beberapa orang lainnya kembali ke tanah bait suci di Far West tidak lama
setelah tengah malam tiba pada pagi tanggal 26 April 1839. Di sana mereka
menahbiskan dua Rasul lagi—Wilford Woodruff dan George A. Smith. Mereka
bernyanyi dan berdoa, dan sebuah batu besar digulingkan ke pojok tempat bait
suci yang telah diusulkan. Tidak lama setelah itu, mereka berangkat untuk
melayani sebagai misionaris ke Inggris.
3. Pernyatan kepada dunia
• Bacalah A&P 124:1–7 bersama anggota kelas. Apakah yang diperintahkan
Tuhan agar ditulis oleh Nabi Joseph Smith?
Jelaskan bahwa Nabi Joseph Smith dan yang lainnya berusaha keras untuk
menyusun pernyataan ini sampai Nabi mati syahid tahun 1844. Kuorum Dua
Belas kemudian menyelesaikan dokumen tersebut dan menerbitkannya tanggal
6 April 1845.
Pernyataan ini ditujukan kepada raja-raja di dunia, presiden Amerika Serikat,
dan para penguasa dan penduduk dari segala bangsa. Para pemimpin Gereja
menyatakan bahwa Allah kembali berbicara dari surga dan bahwa kerajaan
Allah dan imamat kudus telah dipulihkan untuk mempersiapkan jalan bagi
Kedatangan Kedua Juruselamat. Mereka juga menyatakan:
“Kami memberitahukan kepada Anda dengan wewenang dari ketinggian, dan
memerintahkan kepada Anda semua agar bertobat dan merendahkan hati Anda
seperti anak-anak kecil, di hadapan kekuasaan tertinggi Yang Mahakudus; dan
datang kepada Yesus dengan hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal; dan
dibaptiskan dalam nama-Nya, bagi pengampunan dosa-dosa ..., dan Anda akan
menerima karunia Roh Kudus, melalui penumpangan tangan dari para Rasul
dan penatua, dari zaman kelegaan yang besar dan terakhir akan belas kasih ini
kepada manusia.
Roh ini akan memberi kesaksian kepada Anda, mengenai kebenaran kesaksian
kami; dan akan menerangi pikiran Anda, dan berada di dalam diri Anda sebagai
roh nubuat dan wahyu. Roh akan memberikan pengertian dan ingatan akan
hal-hal masa lampau kepada Anda; dan akan memperlihatkan hal-hal yang akan
datang kepada Anda.
Roh juga akan menanamkan kepada Anda banyak karunia besar dan mulia;
misalnya karunia menyembuhkan orang sakit, dan disembuhkan, melalui
penumpangan tangan dalam nama Yesus; dan karunia mengusir Setan; dan
bahkan melihat penglihatan-penglihatan, serta mengadakan sidang dengan
para Malaikat dan roh-roh dari dunia yang tak terlihat.
Melalui terang Roh ini, yang diterima melalui pelaksanaan tata cara-tata cara—
melalui kuasa dan wewenang dari Kerasulan dan Imamat yang Kudus, Anda
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akan dapat memahami, dan menjadi anak-anak terang; dan oleh karena itu siap
untuk terbebas dari segala hal yang datang ke bumi, dan dengan demikian dapat
berdiri di hadapan Putra Manusia.
Kami bersaksi bahwa ajaran yang terdahulu adalah ajaran atau Injil Yesus Kristus,
dalam kepenuhannya, dan hanya satu-satunya Injil yang benar, abadi dan tak
berubah; dan satu-satunya rencana yang diwahyukan di bumi agar manusia
dapat diselamatkan” (dalam James R. Clark, kumpulan Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, jilid 6 [1965–1975],
1:252–524).
Tahun 1975, Presiden Ezra Taft Benson dari Kuorum Dua Belas Rasul mengutip
bagian dari dokumen ini dalam konferensi umum dan menyatakan bahwa
Gereja sekali lagi memaklumkan kebenaran ini kepada dunia. Dia mengatakan:
“Sebagai para hamba Tuhan yang rendah hati, kami menyerukan kepada para
pemimpin bangsa-bangsa untuk merendahkan hati mereka di hadapan Allah,
untuk mencari ilham dan bimbingan-Nya. Kami menyerukan kepada para
penguasa dan juga orang-orang untuk bertobat dari cara-cara jahat mereka.
Berpalinglah kepada Tuhan, carilah pengampunan-Nya, dan persatukan diri
Anda dalam kerendahan hati dengan kerajaan-Nya. Tidak ada jalan lain. Jika
Anda mau melakukan ini, maka dosa-dosa Anda akan dihapuskan, kedamaian
akan datang dan tetap bertahan, dan Anda akan menjadi bagian dari kerajaan
Allah dalam persiapan untuk menerima kedatangan kedua Kristus. Tetapi jika
Anda menolak untuk bertobat atau menerima kesaksian dari para utusan-Nya
yang diilhami dan menolak bersatu dengan kerajaan Allah, maka hukuman
yang mengerikan dan malapetaka yang telah dijanjikan kepada orang-orang
jahat akan menimpa Anda” (dalam Conference Report, Oktober 1975, 48; atau
Ensign, November 1975, 34).
4. Penyajian video “Hati dan Pikiran yang Ikhlas”
Jika kaset video Ajaran-Ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933) tersedia, pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Hati dan Pikiran
yang Ikhlas,” segmen video berdurasi delapan menit. Penyajian ini adalah kisah
tentang kesediaan Penatua Heber C. Kimball untuk melayani Tuhan dengan
memaklumkan Injil. Video ini juga memperlihatkan pengabdian istri dan
anak-anaknya sewaktu mereka memberikan dukungan kepadanya ketika
dia meninggalkan Kirtland dan Nauvoo untuk melayani Tuhan di Inggris.
Anda dapat menayangkan penyajian berikut dalam bagian kedua pelajaran.
Gunakanlah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membahas penyajian
bersama anggota kelas:
• Bacalah A&P 64:33–34 bersama anggota kelas. Bagaimanakah Penatua Kimball
memperlihatkan bahwa dia mengikhlaskan hatinya bagi pekerjaan Tuhan?
Bagaimanakah dia memperlihatkan bahwa dia memiliki “pikiran yang
ikhlas”? Apakah perbedaan antara hanya patuh dengan patuh dan ikhlas?
• Penatua Kimball dan keluarganya memperlihatkan bahwa mereka bersedia
berkurban untuk menolong memajukan tujuan Sion. Beberapa pengurbanan
apakah yang perlu kita perbuat dewasa ini untuk dapat melayani dalam
pekerjaan Tuhan? Dalam hal-hal apakah pengurbanan kita serupa dengan
pengurbanan mereka?
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5. Toko terbuat dari bata merah milik Nabi Joseph Smith
Jelaskan bahwa toko yang terbuat dari bata merah milik Joseph Smith adalah
salah satu bangunan paling penting bagi Gereja di sepanjang periode Nauvoo
(lihat gambar di bawah). Selain merupakan toko untuk umum, tempat ini
adalah pusat kegiatan keagamaan, sosial dan masyarakat. Para Orang Suci
mendirikan sebuah sekolah umum di sana. Mereka juga menggunakan
bangunan tersebut untuk pertemuan-pertemuan Gereja dan masyarakat serta
tempat bagi para remaja berkumpul. Lembaga Pertolongan diorganisasi di
toko ini tanggal 17 Maret 1842. Sebelum bait suci selesai, lantai bagian atas
digunakan sebagai ruang tata cara. Endowmen pertama zaman kelegaan
ini diberikan di sana.

Toko Terbuat dari Bata Merah Milik Nabi Joseph Smith. Ini adalah sebuah bangunan penting
bagi Gereja di sepanjang periode Nauvoo.
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“Para Tahanan Akan
Menjadi Bebas”

Pelajaran

30

Tujuan

Untuk membantu anggota kelas bersukacita dalam kesempatan mereka untuk
menyediakan tata cara bagi orang yang sudah meninggal.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut:
a. Ajaran dan Perjanjian 2; 124:25–55; 127; 128; Joseph Smith 2:36–39.
b. Pusaka Kita, halaman 65–67, keterangan di bawah judul “Bait Suci
Nauvoo.”
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan tersebut
dalam pelajaran.
3. Jauh hari sebelumnya, berikan tugas-tugas berikut:
a. Mintalah seorang anggota kelas bersiap menceritakan mengenai
pembangunan Bait Suci Nauvoo. Mintalah dia menceritakannya
berdasarkan empat alinea pertama di bawah judul “Bait Suci Nauvoo”
pada halaman 65–66 dalam Pusaka Kita.
b. Mintalah dua anggota kelas bersiap membagikan secara singkat
pengalaman-pengalaman yang mereka miliki dalam melaksanakan
pembaptisan bagi orang yang sudah meninggal. Mintalah mereka
menceritakan bagaimana perasaan mereka mengetahui bahwa melalui
pembaptisan bagi orang yang sudah meninggal, mereka dapat menolong
orang lain menerima keselamatan. Jika mereka telah melaksanakan
pembaptisan bagi leluhur mereka yang sudah meninggal, mintalah mereka
menceritakan mengenai bagaimana pengalaman ini telah menolong
mereka membuat hati mereka berbalik kepada leluhur mereka.
c. Mintalah seorang atau lebih anggota baru untuk bersiap menjelaskan
bagaimana perasaan mereka ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa
mereka dapat dibaptiskan bagi para anggota keluarga mereka yang sudah
meninggal.
4. Jika gambar-gambar berikut tersedia, siapkan untuk menggunakannya dalam
pelajaran: Bait Suci Nauvoo (62432; Perangkat Gambar Seni Injil 501) dan
Kolam Baptisan Bait Suci (62031; Perangkat Gambar Seni Injil 504).
Catatan bagi pengajar: Anggota kelas mungkin memiliki pertanyaan mengenai
bagaimana mencari tahu tentang leluhur mereka yang telah meninggal sebelum
menerima Injil. Sarankan agar mereka berbicara kepada konsultan sejarah
keluarga lingkungan dan dapatkan buku Penuntun Anggota untuk Pekerjaan Bait
Suci dan Sejarah Keluarga (34697 299). Mereka juga dapat menghubungi salah
satu Family History Centers™. (Pusat Sejarah Keluarga) Gereja. Anda mungkin
juga perlu memberitahu bahwa pelajaran 40 akan memfokuskan mengenai halhal khusus yang dapat dilakukan anggota Gereja untuk berperan serta dalam
pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga.
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Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakan kegiatan berikut atau salah satu dari kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Bacalah uraian berikut yang diberikan Nabi Joseph Smith kepada kakak
sulungnya, Alvin:
“Dia adalah ... yang termulia dari keluarga ayah saya. Dia adalah salah seorang
putra manusia yang paling mulia .... Di dalam dirinya tidak ada tipu muslihat ....
Dia adalah salah seorang di antara orang-orang yang paling tenang, dan ketika
dia meninggal malaikat Tuhan mengunjunginya pada saat-saat terakhirnya”
(History of the Church, 5:126–127).
Jelaskan bahwa Alvin meninggal tahun 1824, empat tahun setelah menerima
kesaksian Joseph tentang Penglihatan Pertama tetapi lima tahun sebelum
imamat dipulihkan.
• Siapakah di antara pria dan wanita di dalam keluarga Anda yang meninggal
sebelum mereka dapat menerima kegenapan Injil? Apakah yang Anda ketahui
tentang anggota-anggota keluarga ini?
Tekankan bahwa sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci
Zaman Akhir, kita memiliki kegenapan Injil dan tata cara-tata cara imamat yang
menyelamatkan. Karena pekerjaan bait suci bagi orang yang sudah meninggal,
kita dapat menyediakan tata cara-tata cara ini bagi miliaran pria dan wanita
yang belum pernah menerimanya sewaktu mereka masih hidup di dunia fana.
Jelaskan bahwa pelajaran ini mengenai pekerjaan penebusan orang yang telah
meninggal. Pelajaran ini secara khusus membahas mengenai pembaptisan bagi
orang yang telah meninggal.

Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bagian tulisan suci, pertanyaan, dan bahan-bahan
pelajaran yang akan paling baik memenuhi kebutuhan anggota kelas. Imbaulah
anggota kelas untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang berhubungan
dengan asas-asas tulisan suci.
1. Melalui Nabi Joseph Smith, Tuhan mewahyukan ajaran tentang tata
cara-tata cara keimamatan bagi orang yang sudah meninggal.
• Mengapa kita melaksanakan tata cara-tata cara bagi orang yang sudah
meninggal? (Jelaskan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan untuk
mendengarkan Injil dan menerima tata cara-tata cara keimamatan yang
menyelamatkan. Orang-orang yang tidak menerima berkat-berkat ini sewaktu
dalam kehidupan fana akan memiliki kesempatan itu di dunia roh. Karena
mereka tidak memiliki tubuh jasmani di dunia roh, mereka tidak dapat
menerima tata cara-tata cara itu sendiri. Akan tetapi, kita dapat menerima tata
cara-tata cara tersebut mewakili mereka. Kemudian orang-orang di dunia roh
memilih apakah menerima atau menolak tata cara-tata cara yang telah
dilaksanakan bagi mereka).
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Tekankan bahwa Tuhan mulai mengajar Joseph Smith mengenai pekerjaan bagi
orang yang telah meninggal pada saat-saat awal dalam pelayanan Nabi (Joseph
Smith 2:36–39; pengantar A&P 2; A&P 2:1–3). Presiden Gordon B. Hinckley
mengomentari mengenai ajaran ini:
“Sangatlah bermakna bagi saya bahwa ... pengulangan kata-kata indah Maleakhi
mengenai pekerjaan bagi orang yang telah meninggal ini, diberikan kepada
pemuda Joseph empat bulan sebelum dia diizinkan untuk mengambil lempinglemping dari bukit. Kata-kata ini diberikan sebelum dia menerima Imamat
Harun atau Imamat Melkisedek, sebelum dia dibaptiskan, dan jauh sebelum
Gereja diorganisasi. Kata-kata ini banyak memberitahukan mengenai prioritas
pekerjaan ini dalam rencana Tuhan” (“A Century of Family History Service,”
Ensign, Maret 1995, 61).
Jelaskan bahwa pada tanggal 15 Agustus 1840, Nabi Joseph berkhotbah pada
upacara pemakaman seorang anggota Gereja yang bernama Seymour Brunson.
Sebagai bagian dari khotbah ini, dia melakukan penyelidikan yang mendalam
terhadap 1 Korintus 15, yang mencakup sebuah rujukan mengenai pembaptisan
bagi orang yang telah meninggal (ayat 29). Kemudian dia mengumumkan
bahwa para Orang Suci dapat dibaptiskan mewakili teman-teman dan keluarga
mereka yang telah meninggal tanpa menerima Injil. Dia menyatakan bahwa
rencana keselamatan dimaksudkan untuk menyelamatkan setiap orang yang
bersedia mematuhi persyaratan hukum Allah. Setelah khotbah ini, para anggota
Gereja mulai melaksanakan pembaptisan bagi orang yang telah meninggal di
dekat Sungai Mississippi. (Lihat Journal History of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 15 Agustus 1840).
2. Tuhan memerintahkan kepada Orang Suci untuk membangun sebuah
bait suci di Nauvoo.
• Pada tanggal 19 Januari 1841, beberapa bulan setelah para Orang Suci mulai
melaksanakan pembaptisan bagi orang yang telah meninggal, Tuhan
memerintahkan mereka untuk membangun sebuah bait suci di Nauvoo (A&P
124:25–27). Alasan-alasan apakah yang diberikan Tuhan bagi perintah ini?
(Bacalah tulisan suci berikut bersama anggota kelas untuk menemukan jawaban
atas pertanyaan ini. Kemungkinan jawaban dicantumkan di bawah ini).
a. A&P 124:28, 40–41. (Untuk mewahyukan tata carta-tata cara keimamatan
tambahan).
b. A&P 124:29–30, 33. (Untuk menyediakan tempat bagi pelaksanaan
pembaptisan orang yang telah meninggal).
c. A&P 124:55. (Agar para Orang Suci dapat membuktikan kesetiaan mereka
dalam mematuhi perintah-perintah-Nya sehingga Dia dapat memberkati
mereka dengan kehormatan, kebakaan, dan kehidupan kekal).
Tekankan bahwa Bait Suci Nauvoo adalah bait suci kedua yang dibangun
di zaman kelegaan ini. Salah satu tujuan utama pembangunan bait suci ini
adalah untuk menyediakan tempat bagi para Orang Suci untuk melaksanakan
tata cara-tata cara misalnya pembaptisan dan penetapan bagi orang yang
telah meninggal, endowmen, dan pernikahan bait suci. Tata cara-tata cara
ini tidak dilaksanakan di Bait Suci Kirtland.
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Perlihatkan gambar Bait Suci Nauvoo. Jelaskan bahwa para Orang Suci
melakukan pengurbanan besar untuk mematuhi perintah membangun bait
suci ini. Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk melaporkan
mengenai pembangunan Bait Suci Nauvoo, sebagaimana disajikan dalam Pusaka
Kita, (hlm. 65–66, empat alinea pertama di bawah judul “Bait Suci Nauvoo”).

Bait Suci Nauvoo. Model ini memperlihatkan keindahan bangunan aslinya sebelum dibakar
tahun 1848.

• Apakah yang membuat Anda terkesan mengenai pengurbanan-pengurbanan
yang dilakukan oleh para Orang Suci zaman dahulu dalam membangun Bait
Suci Nauvoo?
Jelaskan bahwa untuk jangka waktu yang singkat, Tuhan mengizinkan para
Orang Suci terus melaksanakan pembaptisan bagi orang yang telah meninggal di
Sungai Mississippi (A&P 124:31–32; Tetapi pada tanggal 3 Oktober 1841, Nabi
Joseph mengumumkan bahwa “tidak akan ada lagi pembaptisan bagi orang
yang telah meninggal, sampai tata cara tersebut dapat dilaksanakan di Rumah
Tuhan.” Pada tanggal 8 November 1841, Brigham Young menguduskan kolam
baptisan sementara yang terbuat dari kayu yang diukir dengan indah di bagian
bawah (Basement) bait suci yang belum selesai. Kini semua tata cara bagi orang
yang telah meninggal harus dilaksanakan di bait suci.
• Apa yang dapat kita pelajari dari kebulatan tekad para Orang Suci untuk
membuat kolam baptisan sebelum bait suci selesai dibangun? (Sementara
anggota kelas membahas jawaban ini. Mintalah mereka merenungkan
perasaan mereka mengenai menebus orang yang telah meninggal. Sarankan
agar mereka menanyakan kepada diri mereka sendiri apakah mereka sama
bersemangatnya dengan para Orang Suci terdahulu untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut).
212

Pelajaran 30

3. Kita hendaknya bersemangat dan penuh sukacita dalam usaha-usaha kita
untuk melaksanakan pembaptisan bagi orang yang telah meninggal.
Jelaskan bahwa sejumlah pembaptisan bagi orang yang telah meninggal
dilaksanakan di masa Perjanjian Baru setelah Kebangkitan Kristus (1 Korintus
15:29). Akan tetapi, pekerjaan besar menyediakan tata cara-tata cara penyelamatan
bagi orang yang telah meninggal sekarang menjadi tanggung jawab para anggota
Gereja di zaman ini. Perlihatkan gambar sebuah kolam baptisan di bait suci.
Tekankan bahwa para anggota Gereja yang berusia 12 tahun atau lebih,
termasuk anggota baru, dapat dibaptiskan bagi orang yang telah meninggal.
Untuk dapat dibaptiskan bagi orang yang telah meninggal, seorang anggota
harus memegang rekomendasi bait suci terbaru. Anggota pria harus
memegang imamat.
• Bacalah A&P 128:15 bersama anggota kelas. Dengan cara apakah orang yang
telah meninggal bergantung pada kita bagi keselamatan mereka? Dalam halhal apakah keselamatan kita bergantung pada keselamatan orang yang telah
meninggal? (lihat A&P 128:17–18 dan kutipan-kutipan berikut ini).
Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Yang masuk ke dalam Rumah
Tuhan ... menjadi lebih dekat pada roh pengurbanan Tuhan daripada kegiatan
lain apa pun yang saya ketahui. Mengapa? Karena hal ini dilakukan oleh
mereka yang memberikan waktu dan harta mereka dengan sukarela, tanpa
mengharapkan terima kasih atau imbalan, untuk melakukan bagi orang lain
hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan sendiri” (Ensign, Maret 1995, 62–63).
Penatua John A. Widtsoe dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, “Di
dalam pradunia, pada saat sidang di surga, kita membuat perjanjian tertentu
dengan Yang Mahakuasa. Tuhan mengajukan sebuah rencana, yang disusun
oleh-Nya. Kita menerimanya. Karena rencana itu ditujukan bagi semua orang,
kita menjadi pihak-pihak yang terlibat bagi keselamatan setiap orang yang
terkait dalam rencana tersebut. Kita setuju, saat itu juga dan di sana, untuk
tidak saja menjadi penyelamat bagi diri kita sendiri, tetapi ... penyelamat bagi
seluruh keluarga umat manusia. Kita menjalin kemitraan dengan Tuhan.
Mengerjakan rencana sejak saat itu tidak saja menjadi pekerjaan Bapa, dan
pekerjaan Juruselamat, tetapi juga pekerjaan kita. Kita yang paling kecil, yang
paling rendah hati, adalah mitra bersama Yang Mahakuasa dalam mencapai
tujuan rencana keselamatan yang kekal” (“The Worth of Souls,” Utah
Genealogical and Historical Magazine, Oktober 1934, 189).
• Bacalah A&P 2 bersama anggota kelas. Bagaimanakah melaksanakan
pembaptisan bagi orang yang telah meninggal dapat menolong menjadikan
hati kita dibalikkan kepada leluhur kita?
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk berbicara dengan singkat
mengenai bagaimana perasaan mereka mengetahui bahwa melalui pembaptisan
bagi orang yang telah meninggal mereka dapat menolong orang lain menerima
keselamatan (lihat “Persiapan,” nomor 3b).
Jika Anda mengajar remaja, Anda mungkin juga ingin membagikan kisah
berikut mengenai sekelompok remaja putri yang melakukan penyelidikan untuk
menemukan nama-nama orang yang telah meninggal tanpa menerima Injil:
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“Setelah menyelidiki lebih dari 400 nama, baik pria maupun wanita, Remaja
Putri dari Lingkungan ke-15 Meridian [Idaho] mengundang Remaja Putra untuk
pergi bersama mereka ke Bait Suci Boise [Idaho] untuk melakukan pembaptisan.
Bait suci tersebut mengatur agar nama-nama tersebut disimpan di arsip untuk
lingkungan mereka. Heather Bennett, 15, mengatakan, ‘Bagian terbaik adalah
dibaptiskan bagi mereka. Nama-nama tersebut kedengarannya sudah saya kenal.
Itulah hal terindah mengenai keseluruhan proyek tersebut. Kami melakukan
pekerjaan bagi orang-orang yang jika tidak dilakukan maka tidak ada orang lain
yang dapat melakukannya. Mereka dapat saja terlupakan.’ ”
Cori Christensen, anggota lainnya dari kelompok tersebut, mengatakan,
“Sementara kami duduk di ruang pembaptisan di bait suci, kami diliputi dengan
perasaan yang sangat baik. Perasaan itu adalah suatu perasaan kemenangan.
Kami telah memberikan kepada mereka sebuah kesempatan” (“Names and
Faces,” New Era, Februari 1994, 32).
• Bacalah A&P 128:19, 22–24 bersama anggota kelas. Menurut ayat-ayat ini,
bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap Injil dan mengenai
melaksanakan pembaptisan bagi orang yang telah meninggal? Mengapa
pembaptisan bagi orang yang telah meninggal membawa kegembiraan, baik
bagi yang masih hidup maupun yang sudah meninggal?
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk menjelaskan bagaimana
perasaan mereka ketika mereka pertama kali mempelajari bahwa mereka dapat
dibaptiskan bagi anggota-anggota keluarga mereka yang telah meninggal (lihat
“Persiapan,” nomor 3c).
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Bacalah A&P 128:17 bersama anggota kelas. Tekankan bahwa Nabi Joseph Smith
menyebut pekerjaan penebusan orang yang telah meninggal sebagai “hal yang
paling mulia dari segala hal ini, yang termasuk dalam Injil abadi.” Imbaulah
anggota kelas untuk berbuat dengan segenap kemampuan mereka untuk
melaksanakan pembaptisan bagi orang yang telah meninggal. Apabila
digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran
yang dibahas dalam pelajaran.

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan-gagasan berikut
sebagai tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Latar belakang sejarah untuk Ajaran dan Perjanjian 127 dan 128
Gunakanlah keterangan berikut untuk memberikan latar belakang sejarah
untuk A&P 127 dan 128:
Pada musim panas tahun 1842 sekelompok pria berusaha dengan tidak adil
untuk memenjarakan Nabi Joseph Smith. Karena penganiayaan ini, Nabi
meninggalkan Nauvoo. Dia mengatakan, “Aku berpikir bahwa adalah perlu dan
bijaksana bagiku untuk meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu demi
keselamatanku sendiri serta keselamatan orang-orang ini” (A&P 127:1).
Meskipun dia menghadapi keadaan-kedadaan sulit seperti itu, dia menulis
kata-kata penuh sukacita dalam surat-suratnya kepada para Orang Suci.
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• Dalam masa penganiayaan ini, apakah pokok perhatian yang menguasai
pikiran Nabi dan yang mendesak paling kuat pada perasaan-perasaannya?
(lihat A&P 128:1).
2. Pentingnya menyimpan catatan
Jelaskan bahwa melalui Nabi Joseph Smith, Tuhan memerintahkan para Orang
Suci untuk menyimpan catatan dengan cermat mengenai pembaptisan bagi
orang yang telah meninggal (A&P 127:5–9; 128:1–9). Catatan-catatan ini
sekarang disimpan dalam komputer.
• Mengapa kita harus menyimpan catatan bagi orang yang telah meninggal?
(lihat A&P 128:6–8, 24. Catatan-catatan yang dibuat di bumi ini juga dicatat
di surga, dan orang yang telah meninggal akan dihakimi dari kitab-kitab ini.
Pada waktu Kedatangan Kedua, kita akan memberikan catatan-catatan
tersebut kepada Tuhan sebagai persembahan kepada-Nya).
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“Dimeteraikan ... untuk Waktu
Ini Maupun Segala Kekekalan”

Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memahami bahwa pernikahan kekal adalah
bagian penting dari rencana Bapa Surgawi, untuk membantu remaja
mempersiapkan diri bagi pernikahan kekal, dan untuk mendorong pasanganpasangan yang sudah menikah hidup sesuai dengan perjanjian pernikahan.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa Ajaran dan Perjanjian 131:1–4; 132:4–33; dan
tulisan suci lainnya dalam pelajaran ini.
2. Periksalah ulang pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas (35686
299). Rencanakanlah cara untuk merujuk pada bahan dalam pelajaran.
3. Jika Anda mengajar remaja, bawalah ke kelas satu atau lebih buku Untuk
Kekuatan Remaja (36550 299). Anda dapat membawa satu buku untuk setiap
anggota kelas atau meminta para anggota kelas membawa buku mereka
sendiri ke kelas.
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, hubungilah seorang
anggota lingkungan yang telah menikah di bait suci. Mintalah orang tersebut
bersiap meluangkan waktu empat atau lima menit pada awal kelas untuk
berbicara mengenai hari ketika dia menikah di bait suci. Anda dapat meminta
orang tersebut membawa sebuah foto atau kenang-kenangan pernikahan
lainnya. Mintalah dia mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut
dalam persiapannya:
• Apakah yang Anda lakukan untuk mempersiapkan diri bagi pernikahan
bait suci?
• Perbedaan apakah yang terjadi dengan dinikahkan di bait suci?
• Nasihat apakah yang dapat Anda berikan kepada anggota kelas yang belum
menikah di bait suci untuk membantu mereka mempersiapkan diri?
Catatan bagi pengajar: Sewaktu Anda mengajarkan pelajaran ini, bersikaplah peka
terhadap perasaan para orang tua tunggal dan orang-orang lainnya yang tidak
berada dalam situasi keluarga tradisional (lihat gagasan pengajaran tambahan
pertama). Jika anggota kelas mengajukan pertanyaan mengenai perceraian atau
masalah-masalah yang peka lainnya, imbaulah mereka untuk berbicara empat
mata dengan uskup daripada membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut di
dalam kelas.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian
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Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.

Mintalah anggota lingkungan yang telah ditugasi untuk berbicara mengenai
hari ketika dia menikah di bait suci (lihat “Persiapan,” nomor 4). Setelah
penyajian tersebut, berikan komentar singkat mengenai hal-hal yang telah
dikatakan orang tersebut. Jelaskan bahwa pelajaran ini adalah mengenai
pernikahan kekal.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
1. Pernikahan kekal adalah mutlak dalam rencana Bapa Surgawi.
Ajarkan dan bahaslah A&P 131:1–4; 132:4–33. Jelaskan bahwa bagian tulisan
suci ini berisi wahyu-wahyu dari Tuhan kepada Nabi Joseph Smith mengenai
pernikahan kekal. Penatua Parley P. Pratt, salah seorang anggota pertama
Kuorum Dua Belas di zaman ini, mengingat perasaannya ketika dia pertama
kali mendengar Nabi Joseph mengajarkan ajaran-ajaran ini:
“Saya telah mengasihi sebelumnya, tetapi saya tidak tahu mengapa. Tetapi
sekarang saya mengasihi—dengan kemurnian hati—suatu perasaan yang sangat
ditinggikan, dan dipermuliakan, yang akan mengangkat jiwa saya .... Saya
merasa bahwa sesungguhnya Allah adalah Bapa Surgawi saya; bahwa Yesus
adalah saudara saya, dan bahwa istri saya adalah rekan baka dan kekal saya ....
Secara singkat, saya sekarang dapat mengasihi dengan roh dan juga dengan
pengertian” (Autobiography of Parley P. Pratt [1975], 298).
• Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul telah menyatakan bahwa
“pernikahan antara pria dan wanita adalah mutlak bagi rencana kekal [Allah]”
(“Keluarga: Pernyataan kepada Dunia,” Liahona, Juni 1996, 10; lihat juga A&P
49:15). Mengapa pernikahan merupakan bagian mutlak dari rencana kekal
Allah? (lihat A&P 131:1–4; 1 Korintus 11:11).
Bagikan satu atau lebih pernyataan berikut ini. Setelah membagikan
satu pernyataan, mintalah anggota kelas untuk membahas makna dan
penerapannya.
Penatua Joseph B. Wirthlin dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan,
“Penemanan yang manis dari pernikahan kekal adalah salah satu berkat
terbesar yang telah Allah anugerahkan kepada anak-anak-Nya. Tentu saja,
tahun-tahun yang telah saya bagikan bersama rekan saya yang cantik telah
membawa saya pada sukacita yang terdalam dalam kehidupan saya. Sejak
semula, kerekanan dalam pernikahan antara suami dan istri telah menjadi
landasan utama bagi rencana kebahagiaan besar Bapa Surgawi. Kehidupan
kita disentuh demi kebaikan, dan kita diteguhkan dan dimuliakan sewaktu
kita menikmati berkat-berkat manis dari berhubungan dengan para anggota
keluarga kita yang kita kasihi” (dalam Conference Report, Oktober 1997, 42;
atau Liahona, Januari 1998, 41–42).
Presiden Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan, “Tujuan
akhir dari semua yang kami ajarkan adalah untuk menyatukan orang tua dan
anak-anak dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, agar mereka bahagia di
rumah, dimeteraikan dalam pernikahan kekal, dimeteraikan kepada generasi
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mereka, dan dipastikan akan permuliaan di hadirat Bapa surgawi kita” (dalam
Conference Report, April 1995, 8; atau Liahona, Juli 1995, 8).
Presiden Joseph Fielding Smith mengatakan, “Pernikahan, sebagaimana
dipahami oleh para Orang Suci Zaman Akhir, adalah suatu perjanjian yang
ditahbiskan untuk bertahan sampai kekal. Pernikahan adalah landasan bagi
permuliaan kekal, karena tanpa pernikahan maka tidak akan ada kemajuan kekal
di dalam kerajaan Allah “ (Doctrines of Salvation, dikumpulkan oleh Bruce R.
McConkie, jilid 3 [1954–1956], 2:58).
• Jika suami dan istri tidak menikah di bait suci untuk waktu fana dan
kekekalan, bagaimanakah status pernikahan mereka ketika salah satu dari
mereka meninggal? (lihat A&P 132:7, 15–18. Pernikahan mereka “tidak sah
dan juga tidak mempunyai kekuatan,” bahkan meskipun mereka telah
membuat ikrar untuk bersatu selamanya).
• Ketika seorang pria dan wanita menikah untuk waktu fana dan kekekalan di
bait suci, mereka membuat perjanjian kepada Tuhan. Berkat-berkat apakah
yang akan mereka terima jika mereka setia terhadap perjanjian mereka? (lihat
A&P 131:1–4; 132:19–24, 30–31. Jawaban dapat mencakup hal-hal yang
dicatat di halaman berikut).
a. Mereka akan bersama “pada waktu ini, dan melalui segala kekekalan” (A&P
132:19). Anak-anak mereka juga dapat menjadi bagian dari keluarga kekal
mereka. (Anda dapat menjelaskan bahwa Roh Kudus Perjanjian adalah Roh
Kudus, yang meneguhkan bahwa tata cara-tata cara imamat yang telah kita
terima dan perjanjian-perjanjian yang telah kita buat dapat diterima oleh
Allah. Persetujuan ini bergantung pada keimanan Anda).
b. Mereka akan dipermuliakan di tingkat kerajaan selestial tertinggi bersama
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus (A&P 131:1–3; 132:23–24).
c. Mereka akan “mewarisi takhta, kerajaan, pemerintahaan, ... kekuasaan,
[dan] penguasa” (A&P 132:19).
d. Mereka akan terus memiliki keturunan, atau anak-anak roh, di sepanjang
kekekalan (A&P 132:19, 30–31; lihat juga A&P 131:4).
e. “Mereka menjadi allah, karena memiliki segala kekuasaan” (A&P
132:20–21).
• Berkat-berkat apakah yang diperoleh dari pernikahan bait suci dalam
kehidupan fana? (Mintalah anggota kelas untuk membagikan perasaan
mereka mengenai dinikahkan di bait suci. Jika Anda belum membaca
pernyataan Penatua Joseph B. Wirthlin pada halaman 217, Anda dapat
melakukannya sekarang).
2. Remaja hendaknya mempersiapkan diri sekarang untuk pernikahan
kekal.
Jika Anda mengajar remaja, gunakan bagian pelajaran ini untuk mendorong
mereka mempersiapkan diri bagi pernikahan bait suci. Jika Anda mengajar orang
dewasa, Anda mungkin tidak perlu menggunakan bagian ini atau menggunakan
hanya sebagian kecil saja.
• Menurut Anda mengapa pernikahan bait suci sangat ditekankan kepada
remaja di Gereja? (Bantulah anggota kelas memahami bahwa keputusan
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untuk menikah di bait suci adalah salah satu keputusan paling penting
yang harus dibuat seseorang. Para anggota Gereja hendaknya mulai
mempersiapkan diri bagi pernikahan kekal ketika mereka masih muda).
Presiden Spencer W. Kimball mengatakan, “Pernikahan mungkin yang paling
penting dari semua ... keputusan dan memiliki dampak paling jauh
jangkauannya, karena pernikahan tidak saja berhubungan dengan kebahagiaan
saat sekarang, tetapi juga berhubungan dengan sukacita kekal. Pernikahan
membawa dampak tidak saja kepada dua orang yang terlibat, tetapi juga
keluarga-keluarga mereka dan khususnya anak-anak dan cucu-cucu mereka
sampai pada banyak generasi selanjutnya” (“Oneness in Marriage,” Ensign,
Maret 1977, 3).
• Apakah beberapa hal yang dapat dilakukan remaja putra dan remaja putri
untuk mempersiapkan diri menikah di bait suci?
• Bagaimanakah berpacaran pada usia belasan tahun memengaruhi pernikahan
mereka di masa yang akan datang? (Jika Anda membawa buku Untuk Kekuatan
Remaja, mintalah anggota kelas membaca “Berkencan,” hlm. 24–25).
• Orang seperti apa yang kelak ingin Anda nikahi? (Anda dapat meminta
setiap anggota kelas menyebutkan salah satu sifat dan menjelaskan mengapa
sifat tersebut penting. Tulislah jawaban mereka di papan tulis. Lihat juga
kutipan-kutipan berikut untuk gagasan lain). Bagaimanakah Anda harus
menjalani hidup agar dapat menikahi orang seperti itu? (Mintalah anggota
kelas untuk merenungkan pertanyaan ini di dalam hati daripada
menjawabnya dengan keras).
Presiden Gordon B. Hinckley menasihati, “Pilihlah rekan hidup yang seiman.
Kemungkinan bagi Anda untuk memperoleh kebahagiaan lebih besar. Pilihlah
rekan hidup yang senantiasa dapat Anda hormati, yang senantiasa dapat
Anda hargai, orang yang akan menyempurnakan Anda di dalam kehidupan
Anda, orang yang kepadanya dapat Anda berikan seluruh hati Anda, seluruh
kasih Anda, seluruh kesetiaan Anda, seluruh loyalitas Anda” (“Life’s
Obligations,” Ensign, Februari 1999, 2).
Penatua Richard G. Scott dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan:
“Ada lebih banyak hal yang membentuk landasan pernikahan kekal daripada
wajah yang cantik atau tubuh yang menarik. Ada lebih banyak yang harus
dipertimbangkan daripada popularitas atau karisma. Ketika Anda mencari
seorang pasangan kekal, carilah seseorang yang sedang mengembangkan
sifat-sifat penting yang akan mendatangkan kebahagiaan: kasih yang dalam
terhadap Tuhan dan terhadap perintah-perintah-Nya, suatu tekad untuk
mematuhinya, seseorang yang memahami dengan ramah, yang mengampuni
terhadap sesama, dan bersedia untuk memberi dari dirinya, dengan hasrat
untuk memiliki keluarga yang dimahkotai dengan anak-anak yang cakap
dan sebuah tekad untuk mengajarkan kepada mereka asas-asas kebenaran
di dalam rumah tangga.
Prioritas penting dari calon istri adalah hasrat untuk menjadi istri dan ibu.
Dia hendaknya sedang mengembangkan sifat-sifat kudus yang telah Allah
berikan kepada para putri-Nya untuk unggul sebagai seorang istri dan ibu:
kesabaran, kebaikan hati, kasih bagi anak-anak, dan suatu hasrat untuk
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memelihara mereka daripada mengusahakan pengejaran profesi. Dia
hendaknya memiliki pendidikan yang baik agar siap menghadapi
tuntutan peran sebagai ibu.
Seorang calon suami hendaknya juga menghormati imamatnya dan
menggunakannya dalam pelayanan kepada sesama. Carilah seorang pria
yang menerima perannya sebagai pencari nafkah kebutuhan kehidupan,
memiliki kapasitas untuk melakukannya, dan sedang berusaha keras untuk
memperrsiapkan diri memenuhi tanggung jawab itu” (dalam Conference
Report, April 1999, 31; atau Liahona, Juli 1999, 29).
• Bagaimanakah orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dapat membantu
remaja mempersiapkan diri bagi pernikahan kekal? Bagaimanakah mereka
dapat membantu anak-anak kecil mempersiapkan diri bagi pernikahan kekal?
3. Setelah suami dan istri dimeteraikan di bait suci, mereka harus
mematuhi perjanjian agar menerima berkat-berkat yang dijanjikan.
Mintalah seorang anggota kelas wanita untuk membaca kutipan berikut.
Kemudian mintalah anggota kelas menebak siapa yang mengucapkannya.
“Saya yakin bahwa sepuluh tahun pertama pernikahan kami akan bahagia.
Tetapi pada tahun pertama saya mendapati ... ada banyak penyesuaian yang
harus dibuat. Tentu saja, penyesuaian-penyesuaian itu bukan hal-hal yang dapat
Anda bahas dengan orang tua Anda. Tetapi saya sering menangis di atas bantal.
Masalah-masalah yang saya hadapi hampir selalu ada kaitannya dengan belajar
menjalani hidup dengan jadwal orang lain dan melakukan hal-hal dengan cara
orang lain. Kami saling mengasihi, itu tidak diragukan lagi. Tetapi kami juga
harus saling menyesuaikan diri. Saya rasa setiap pasangan harus saling
menyesuaikan diri.”
Beritahukan kepada kelas bahwa pernyataan itu diucapkan oleh Sister Marjorie
P. Hinckley, istri Presiden Gordon B. Hinckley (dalam Sheri L. Dew, Go Forward
with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley [1996], 118). Tekankan bahwa
diperlukan kasih, kerja keras, dan pengabdian untuk memiliki pernikahan yang
berhasil. Ketika seorang pria dan seorang wanita dimeteraikan di bait suci,
mereka akan menerima berkat-berkat hanya jika mereka “mematuhi perjanjian”
(A&P 132:19). Gunakan pertanyaan-pertanyaan, tulisan suci, dan kutipankutipan dalam bagian pelajaran ini untuk membantu anggota kelas memahami
hal-hal khusus yang hendaknya dilakukan oleh suami dan istri agar “mematuhi
perjanjian.”
• Bacalah A&P 42:22 bersama anggota kelas. Jelaskan bahwa perintah ini
berlaku sama terhadap pria dan wanita. Apakah yang dimaksud dengan
mengasihi suami atau istri dengan sepenuh hatinya? Apakah yang
dimaksud bersatu dengan suami atau istri dan tidak dengan orang lain?
Presiden Spencer W. Kimball menjelaskan:
“Ketika Tuhan mengatakan dengan sepenuh hatimu, itu berarti tidak
mengizinkan Anda berbagi, atau membagikan, atau menghilangkan ....
Kata-kata tidak dengan orang lain berarti tidak seorang pun dan sesuatu pun.
Pasangan kemudian menjadi yang utama dalam kehidupan suami atau istri
tersebut, dan tidak ada kehidupan sosial, kehidupan pekerjaan, kehidupan
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politik maupun kepentingan orang atau orang lain atau hal apa pun yang
akan menggantikan kedudukan pasangan kerekanan ....
Pernikahan mensyaratkan kesetiaan mutlak. Setiap pasangan menerima
mitranya dengan pengertian bahwa suami atau istri memberikan seluruhnya
kepada pasangannya dengan segenap hati, kekuatan, kesetiaan, kehormatan,
dan kasih sayang, dengan segala martabat. Setiap penyimpangan adalah dosa;
setiap pembagian hati adalah pelanggaran. Sebagaimana kita hendaknya
memiliki ‘mata yang hanya tertuju kepada kemuliaan Allah,’ demikian pula
kita hendaknya memiliki mata, telinga, dan hati yang hanya tertuju pada
pernikahan dan pasangan serta keluarga” (Faith Precedes the Miracle [1972],
142–143).
Presiden Gordon B. Hinckley memberikan nasihat sederhana ini kepada
pasangan-pasangan yang telah menikah, “Bersikaplah sangat setia terhadap
satu sama lain” (Ensign, Februari 1999, 4).
• Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah di bait suci, mereka berjanji
untuk setia satu sama lain dan terhadap Tuhan. Apakah beberapa hal yang
dapat dilakukan pasangan yang telah menikah untuk memperkuat kasih
mereka terhadap satu sama lain dan terhadap Tuhan? (Tulislah jawaban
anggota kelas di papan tulis. Jawaban dapat mencakup: berdoa dan membaca
tulisan suci bersama, berusaha dibimbing oleh Roh bersama, mengadakan
malam keluarga, pergi berkencan bersama, meluangkan waktu untuk saling
berbicara, saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, dan menghadiri
bait suci bersama. Anda dapat menggunakan gagasan pengajaran tambahan
kedua sebagai bagian dari pembahasan ini).
Rangkuman

Jika Anda mengajar remaja atau orang lain yang belum menikah di bait suci,
imbaulah mereka untuk mempersiapkan diri bagi pernikahan kekal. Imbaulah
anggota kelas yang telah menikah di bait suci untuk mematuhi perjanjian
pernikahan mereka.
Apabila digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran
yang dibahas dalam pelajaran.

Gagasan Mengajar
Tambahan

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih gagasan berikut sebagai
tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Para Orang Suci yang Beriman tidak akan ditolak memperoleh berkatberkat kekekalan
Bagikanlah pernyataan-pernyataan berikut mengenai mereka yang masih lajang.
Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul menasihati:
“Kita tahu bahwa banyak Orang Suci Zaman Akhir yang layak dan baik hati
sekarang ini kurang memiliki kesempatan yang ideal dan persyaratan yang
diperlukan untuk mengalami kemajuan mereka. Keadaan lajang, tidak memiliki
anak, kematian, dan perceraian menggagalkan cita-cita dan menunda
penggenapan berkat-berkat yang dijanjikan. Selain itu, ada wanita yang ingin
menjadi ibu dan ibu rumah tangga secara penuh terpaksa harus bekerja penuh221

waktu. Tetapi kegagalan-kegagalan ini hanya untuk sementara waktu. Tuhan telah
menjanjikan bahwa di dalam kehidupan kekal tidak ada berkat yang akan ditolak
untuk diberikan kepada putra dan putri-Nya yang mematuhi perintah-perintah,
yang setia terhadap perjanjian mereka, yang menginginkan hal-hal yang benar.
Banyak kesempatan paling penting yang hilang dalam kehidupan fana akan
diperoleh kembali pada masa Milenium, yaitu saat untuk menggenapi semua
yang tidak lengkap dalam rencana kebahagiaan yang besar bagi semua anak
Bapa kita yang layak. Kita tahu bahwa hal itu benar dalam hal yang menyangkut
tata cara-tata cara bait suci. Saya percaya bahwa itu juga benar dalam hal yang
menyangkut hubungan dan pengalaman-pengalaman keluarga”(dalam
Conference Report, Oktober 1993, 101; atau Ensign, November 1993, 75).
Penatua Richard G. Scott dari Kuorum Dua Belas Rasul menasihati, “Jika
Anda masih lajang dan belum menemukan calon yang kuat untuk pasangan
pernikahan kekal, hiduplah layak untuk itu. Berdoalah untuk hal itu. Berharaplah
hal itu akan terjadi menurut waktu Tuhan. Jangan mengompromikan standarstandar Anda dalam cara apa pun yang akan menghilangkan berkat itu di
kehidupan ini atau di kehidupan yang akan datang. Tuhan mengetahui maksud
hati Anda. Para nabi-Nya telah menyatakan bahwa Anda akan memiliki berkatberkat tersebut sewaktu Anda terus-menerus hidup agar memenuhi syarat untuk
menerimanya. Kita tidak tahu apakah itu akan terjadi di kehidupan ini atau di
kehidupan yang akan datang. Tetapi jalanilah. Berdoalah untuk mendapatkannya”
(dalam Conference Report, April 1999, 33; atau Liahona, Juli 1999, 31).
2. Teladan pernikahan bait suci yang bahagia dan langgeng
Setelah mempertimbangkan dengan penuh doa, hubungilah seorang pria dan
seorang wanita di lingkungan yang merupakan teladan baik dari pernikahan
bait suci yang berhasil. Mintalah setiap dari mereka untuk bersiap meluangkan
waktu dua atau tiga menit di kelas untuk membagikan saran-saran bagi
pernikahan yang bahagia dan langgeng.
Setelah penyajian ini, Anda dapat memberikan kesempatan kepada anggota
kelas untuk membagikan saran-saran lainnya.
3. Tugas bagi remaja dan dewasa lajang yang masih muda
Jika Anda mengajar remaja atau dewasa lajang yang masih muda, imbaulah
setiap anggota kelas untuk menulis sepucuk surat setelah mereka pulang untuk
mengungkapkan kasihnya bagi calon pasangannya yang akan datang. Mintalah
anggota kelas untuk menyimpan surat mereka sampai mereka menikah dan
dapat memberikan surat tersebut kepada pasangan mereka.
4. Menghindari kecenderungan-kecenderungan duniawi
• Apakah beberapa kecenderungan yang memperlihatkan bahwa orang tidak
menghargai standar-standar Allah mengenai pernikahan? Apakah yang dapat
kita lakukan untuk tetap setia pada standar-standar Tuhan?
5. Penyajian video “Bait suci dan keluarga”
Jika Penyajian Video Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja (53912) tersedia,
pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Bait Suci dan Keluarga,” segmen
video berdurasi sembilan menit.
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6. Pernikahan Jamak
Keterangan berikut disediakan untuk membantu Anda jika ada anggota kelas
yang memiliki pertanyaan mengenai praktik pernikahan jamak. Keterangan ini
hendaknya tidak dijadikan fokus dari pelajaran.
Tujuan Tuhan memerintahkan umat-Nya mempraktikkan pernikahan jamak
Dalam Kitab Mormon, Nabi Yakub mengajarkan: “Karena tak seorang pun
di antara kamu boleh mempunyai lebih dari seorang istri …. [Karena] jika
Aku, firman Tuhan semesta alam, hendak membangkitkan keturunan bagi-Ku,
Aku akan memerintahkan umat-Ku, jika tidak mereka harus mendengarkan
hal-hal ini” (Yakub 2:27, 30). Pada zaman yang berbeda-beda, Tuhan telah
memerintahkan umat-Nya untuk mempraktikkan pernikahan jamak.
Misalnya, Dia memberikan perintah ini kepada Abaraham, Ishak, Yakub,
Musa, Daud, dan Salomo (A&P 132:1).
Wahyu untuk mempraktikkan pernikahan jamak di zaman ini
Di zaman ini, Tuhan memerintahkan sejumlah Orang Suci di masa awal Gereja
untuk mempraktikkan pernikahan jamak. Nabi Joseph Smith dan orang-orang
yang sangat dekat dengannya, termasuk Brigham Young dan Heber C. Kimball,
ditantang oleh perintah ini, tetapi mereka mematuhinya. Para pemimpin Gereja
mengatur tata caranya. Mereka yang mempraktikkan pernikahan jamak ini
harus memiliki wewenang untuk melakukannya, dan pernikahan tersebut
harus dilaksanakan melalui kuasa pemeteraian imamat.
Posisi Gereja terhadap pernikahan jamak sekarang
Tahun 1890, Presiden Wilford Woodruff menerima sebuah wahyu bahwa para
pemimpin Gereja hendaknya berhenti mengajarkan praktik pernikahan jamak
(Pernyataan Resmi 1, hlm. 354–355 dalam Ajaran dan Perjanjian; lihat juga
kutipan-kutipan dari ceramah oleh Presiden Woodruff setelah Pernyataan Resmi 1).
Tahun 1998, Presiden Gordon B. Hinckley membuat pernyataan berikut mengenai
posisi Gereja terhadap pernikahan jamak, “Gereja ini tidak memiliki hubungan
apa pun dengan mereka yang mempraktikkan poligami. Mereka bukanlah anggota
Gereja ini .... Jika ada di antara para anggota kita yang kedapatan mempraktikkan
pernikahan jamak, mereka dikeluarkan dari keanggotaan, hukuman paling serius
yang dapat dijatuhkan Gereja. Bukan saja mereka yang terlibat demikian berada
dalam pelanggaran langsung dari hukum sipil, mereka melanggar hukum Gereja
ini” (dalam Conference Report, Oktober 1998, 92; atau Liahona, Januari 1999, 84).
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“Untuk Memeteraikan
Kesaksian”

Tujuan

Untuk mengajarkan kepada anggota kelas mengenai mati syahidnya Nabi
Joseph Smith dan untuk memperkuat kesaksian mereka tentang
pemanggilannya sebagai Nabi Allah.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 135.
b. Pusaka Kita, halaman 69–73.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan dalam
pelajaran.
3. Mintalah seorang anggota kelas bersiap merangkum lima alinea pertama
bagian “Mati Syahid” dari Pusaka Kita (hlm. 69–70).
4. Jika gambar-gambar berikut tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya
dalam pelajaran: Nabi Joseph Smith (62002; Perangkat Gambar Seni Injil 401)
dan Brother Joseph (62161).
5. Jika Anda menggunakan kegiatan Penarik perhatian, bersiaplah untuk
menggunakan gambar-gambar berikut selain gambar-gambar yang
dicantumkan di atas: Yohanes Berkhotbah di Padang Gurun (62132;
Perangkat Gambar Seni Injil 207) dan Abinadi dihadapan Raja Nuh (62042;
Perangkat Gambar Seni Injil 308).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Perlihatkan gambar-gambar yang dicantumkan dalam bagian “Persiapan”,
nomor 4 dan 5. Mintalah anggota kelas untuk memikirkan tentang kesamaan
yang dimiliki oleh orang-orang dalam gambar ini. Setelah beberapa lama,
tekankan bahwa salah satu hal yang sama-sama mereka miliki adalah bahwa
mereka semua mati syahid karena tekad mereka terhadap kebenaran.
Mintalah anggota kelas untuk mengidentifikasi orang-orang yang mati syahid
dari tulisan suci dan sejarah Gereja. Jawaban dapat mencakup: Zakharia dan
Hyrum Smith (A&P 135:1).
Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas mati syahidnya Nabi Joseph Smith dan
saudaranya Hyrum. Pelajaran ini juga membahas sumbangan-sumbangan dari
Nabi Joseph.
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Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengertian mereka mengenai hal yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
1. Nabi Joseph Smith memeteraikan kesaksiannya dengan darahnya.
Jelaskan bahwa para Orang Suci menjadi makmur selama beberapa tahun di
Nauvoo. Gereja dan kotanya tumbuh dengan pesat, pekerjaan bait suci maju,
dan Nabi Joseph Smith menerima banyak wahyu. Tetapi, pada tahun 1843 dan
1844, rasa permusuhan terhadap Gereja meningkat. Para musuh, baik di dalam
maupun di luar Gereja mulai mencoba menghancurkan Gereja. Penentangan
ini mencapai puncaknya pada tanggal 27 Juni 1844.
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk melaporkan mengenai lima
alinea pertama dari bagian “Mati Syahid” dari Pusaka Kita, halaman 69–70. Juga
Bacalah A&P 135:4–5 bersama anggota kelas. Jelaskan bahwa A&P 135 ditulis
oleh Penatua John Taylor, yang terluka sewaktu terjadi penyerangan terhadap
Nabi Joseph.
• Mengapa menurut Anda Nabi Joseph Smith dapat menjadi “tenang seperti
pagi hari pada musim panas” ketika dia tahu bahwa dia dapat mati syahid di
Carthage? Menurut Anda penghiburan apa yang akan diterima Joseph dan
Hyrum dari Eter 12:36–38?
Bacalah A&P 135:1–2 bersama anggota
kelas. Juga Bacalah laporan berikut
mengenai kematian syahid oleh
Penatua Willard Richards, atau
mintalah seorang anggota kelas
membacanya. Jelaskan bahwa
Penatua Richards adalah teman Nabi
dan anggota Kuorum Dua Belas Rasul.
Dia berada di Penjara Carthage ketika
Nabi mati syahid. Laporannya dimulai
ketika gerombolan perusuh tiba di
penjara tepat setelah pukul 5.00 sore
tanggal 27 Juni 1844:
“Berondongan peluru ditembakkan ke
arah tangga mengenai pintu penjara di
lantai dua, diikuti oleh banyak langkah
kaki yang cepat ....
Nabi Joseph Smith

... Sebuah peluru menembus pintu, yang lewat di antara kami, dan menunjukkan
bahwa para musuh kami adalah penjahat yang nekat dan kejam ....
... Joseph Smith, Tuan Taylor dan saya sendiri melompat kembali ke bagian
depan ruangan, dan ... Hyrum Smith mundur dua per tiga langkah ke belakang
ruangan tepat di depan pintu.
Sebutir peluru ditembakkan dari arah pintu yang mengenai Hyrum di
bagian hidungnya, yang membuat dia jatuh terjengkang tanpa dapat
menggerakkan kakinya.
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Dari lubang di [pakaian]nya, tampak jelas bahwa sebutir peluru pasti telah
ditembakkan dari luar penjara, melewati jendela, yang mengenai bagian
punggung sebelah kanan, tembus dan menyangkut di jam sakunya .... Pada
waktu yang sama peluru dari arah pintu mengenai hidungnya.
Sewaktu dia terjatuh di lantai dia berseru, ‘Saya mati.’ Joseph memandang ke
arahnya dan mengatakan, ‘Oh, saudaraku Hyrum!’ dan membuka pintu dua
atau tiga inci dengan tangan kirinya, menembakkan enam butir peluru dari
(pistol) secara membabi buta ke arah pintu masuk .... Sebutir peluru [dari senjata
salah seorang gerombolan perusuh] menyerempet dada Hyrum, dan menembus
kepala melewati tenggorokannya, sementara peluru-peluru lainnya diarahkan
kepadanya dan beberapa di antaranya mengenainya.
Joseph terus menembakkan pistolnya di sekitar pintu ke arah sebelumnya ...,
sementara Tuan Taylor dengan sebuah tongkat jalan berdiri di sisinya dan
menangkis bayonet dan peluru yang terus-menerus ditembakkan melalu pintu ....
Ketika pistol macet, kami tidak lagi memiliki senjata api, dan menyadari bahwa
gerombolan perusuh akan segera masuk, dan pintu penuh dengan peluru,
sampai mengisi setengah ruangan, dan tidak ada harapan lagi kecuali ajal
yang akan menjemput dari dalam.
Tuan Taylor bergegas pergi ke arah pintu, yang tingginya kira-kira lima belas
atau dua puluh kaki dari tanah. Ketika tubuhnya hampir dapat berdiri dengan
keseimbangan, sebutir peluru dari arah pintu menerjang kakinya, dan sebutir
peluru dari arah luar mengenai jam saku ... yang terdapat di dalam saku dekat
dada kirinya, ... dimana kekuatan terjangan peluru tersebut membuat dia
terjengkang kembali ke lantai, dan dia berguling di bawah tempat tidur yang
terdapat di sampingnya ....
Joseph mencoba, sebagai pilihan terakhir, untuk melompat [dari] jendela yang
sama dari tempat Tuan Taylor terjengkang kembali, ketika dua peluru mengenai
dirinya dari arah pintu, dan satu menembus dada kanannya dari luar gedung,
dan dia terjatuh ke luar, sambil berseru, ‘Ya, Tuhan, Allahku!’ ... Dia terjatuh
dan meninggal” (History of the Church, 6:619–620).
Penatua John Taylor ditembak empat kali, tetapi dapat sembuh dari lukalukanya. Sebagai penggenapan terhadap sebuah nubuat yang telah dinubuatkan
Nabi lebih dari satu tahun sebelumnya, Penatua Willard Richards tidak
mengalami luka-luka. Penatua Richards mengenang bahwa dalam nubuat ini,
Nabi telah mengatakan kepadanya bahwa “waktunya akan tiba sehingga pelurupeluru akan berdesingan di sekitarnya bagaikan hujan es, dan dia akan melihat
teman-temannya berjatuhan di sebelah kanan dan kiri, tetapi tidak satu lubang
pun akan menembus pakaiannya” (History of the Church, 6:619).
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Penjara Carthage. Di sini Nabi Joseph Smith dan saudaranya Hyrum mati syahid pada tanggal
27 Juni 1844.

• Bacalah A&P 135:6 bersama anggota kelas. Bagaimanakah perasaan Anda
sewaktu Anda memikirkan mengenai pengurbanan yang dibuat Nabi dan
saudaranya Hyrum bagi kesaksian mereka terhadap Injil?
Jelaskan bahwa sebelum Joseph Smith Sr. meninggal, dia memberikan berkat
kepada Nabi dan mengatakan kepadanya, “Engkau bahkan akan terus hidup
untuk menyelesaikan pekerjaanmu .... Engkau akan hidup untuk meletakkan
rencana semua pekerjaan yang diberikan Allah agar engkau lakukan” (dikutip
dalam Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, diedit oleh Preston Nibley
[1958], 309–310). Joseph Smith menyelesaikan misinya dengan gagah berani,
melakukan semua yang telah Allah minta agar dia lakukan.
• Dari apa yang Anda ketahui mengenai kehidupan Nabi Joseph Smith, hal apa
yang paling membuat Anda terkesan tentang dia?
2. Nabi Joseph Smith melakukan lebih banyak bagi keselamatan manusia di
dunia ini daripada orang lain mana pun kecuali Yesus.
• Bacalahlah A&P 135:3 bersama anggota kelas. Menurut ayat ini, apakah
beberapa prestasi utama yang dicapai Nabi Joseph? Dalam hal-hal apakah
dia berbuat “lebih banyak daripada orang lain yang pernah hidup di dunia
kecuali Yesus, untuk menyelamatkan manusia di dunia ini”?
Jawaban dapat mencakup: bahwa pekerjaannya tidak saja memberkati para
Orang Suci di zaman ini, tetapi juga miliaran orang yang pernah hidup di
zaman-zaman lainnya tanpa menerima berkat-berkat Injil atau tanpa tata cara
penyelamatan dari imamat. Gunakan bahan berikut ini untuk membahas
sumbangan-sumbangan ini secara terperinci Tulislah judulnya di papan tulis.
Jelaskan bahwa kita dapat lebih menghargai kehidupan dan misi Nabi ketika
kita menelaah bahwa banyak dari sumbangannya memberkati kehidupan kita
sehari-hari dan akan memberkati kita secara kekal.
227

Kebenaran mengenai tubuh Ketuhanan
• Kebenaran apakah mengenai tubuh Ketuhanan yang dipulihkan melalui Nabi
Joseph Smith? (lihat A&P 130:22–23; Joseph Smith 2:17; dan kutipan berikut).
Dalam sebuah khotbah yang diberikan pada waktu upacara pemakaman
Penatua King Follett pada tanggal 7 April 1844, Nabi Joseph Smith
mengajarkan, “Allah sendiri dahulunya adalah seperti kita sekarang, dan
orang yang telah dipermuliakan, dan duduk di singgasana nun jauh di surga!
Itulah rahasia yang besar. Seandainya tabir dikoyakkan sekarang, Allah yang
mahabesar yang memegang dunia dalam orbitnya, dan yang menjunjung
seluruh dunia dan segala hal dengan kuasa-Nya, menjadikan diri-Nya dapat
dilihat,—saya mengatakan, seandainya Anda melihat-Nya sekarang, Anda
akan melihat Dia berbentuk seperti seorang manusia—seperti Anda sendiri
dalam segala pribadi, rupa, dan bentuk seorang manusia; karena Adam
diciptakan menurut bentuk, rupa dan gambaran Allah, dan menerima
petunjuk dari-Nya, dan berjalan serta berbicara kepada-Nya, seperti seorang
manusia berbicara dan berhubungan satu sama lain” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], 345).
• Mengapa kebenaran mengenai tubuh Ketuhanan yang dipulihkan melalui
Joseph Smith penting bagi kita?
Penatua Bruce R. McConkie dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan,
“Pengetahuan tentang Allah adalah kebenaran terbesar dalam segala kekekalan
.... Joseph Smith datang untuk mengungkapkan Allah, di zaman yang hampir
seluruhnya berada dalam kegelapan rohani, di zaman ketika orang tidak lagi
mengetahui sifat dan jenis Makhluk yang harus mereka sembah” (“This
Generation Shall Have My Word through You,” Ensign, Juni 1980, 55).
Wewenang imamat
Tekankan bahwa melalui Joseph Smith, utusan-utusan surgawi telah
memulihkan Imamat Harun, Imamat Melkisdek, dan kunci-kunci keimamatan
(A&P 13; 110:11–16). Sementara Pemulihan berlangsung, Tuhan memberikan
wahyu-wahyu mengenai jabatan, organisasi, perjanjian, tata cara, tugas-tugas,
dan berkat-berkat keimamatan. Kita tidak akan memahami keimamatan atau
bagaimana keimamatan bekerja tanpa wahyu-wahyu ini.
• Berkat-berkat apakah yang Anda miliki di dalam kehidupan Anda karena
imamat? Bagaimanakah kita dapat memperlihatkan penghargaan kita
terhadap berkat-berkat imamat?
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai imamat, lihat pelajaran 8 dan 25.
Kebenaran-kebenaran mengenai asal-usul dan hubungan kita dengan Allah
• Kebenaran-kebenaran apakah mengenai asal-usul dan hubungan kita dengan
Allah yang telah dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith? (Jawaban dapat
mencakup: bahwa kita sungguh-sungguh merupakan anak-anak roh Bapa dan
bahwa kita pernah tinggal bersama-Nya sebelum kita dilahirkan ke bumi.
Lihat A&P 76:23–24; Abraham 3:22–28).
• Bagaimanakah pengetahuan bahwa Anda sesungguhnya adalah anak Allah
menjadi berkat dalam kehidupan Anda?
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Tulisan suci
Penatua Bruce R. McConkie mengatakan bahwa Nabi Joseph Smith “telah
memberikan kepada dunia kita sekarang lebih banyak tulisan suci daripada nabi
mana pun yang pernah hidup” (dalam Conference Report, April 1976, 142; atau
Ensign, Mei 1976, 95). Tulisan-tulisan suci ini termasuk Kitab Mormon, Ajaran
dan Perjanjian, Mutiara yang Sangat Berharga, Alkitab Terjemahan Joseph Smith.
Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas, Penatua Gordon B. Hinckley
mengatakan, “[ Joseph Smith] menerjemahkan dan menerbitkan Kitab Mormon,
sebuah kitab yang terdiri dari 522 halaman yang telah diterjemahkan ke dalam
[banyak] bahasa dan yang diterima oleh jutaan orang di seluruh bumi sebagai
firman Allah. Wahyu-wahyu yang dia terima dan tulisan-tulisan lainnya yang dia
hasilkan juga merupakan tulisan suci bagi jutaan orang ini. Jumlah halaman kitab
seluruhnya setara dengan hampir seluruh halaman Alkitab Perjanjian Lama, dan
semuanya berasal dari satu orang yang dihasilkan dalam jangka waktu beberapa
tahun” (dalam Conference Report, April 1977, 96; atau Ensign, Mei 1977, 65).
• Bagaimanakah tulisan suci yang dimunculkan melalui Nabi Joseph Smith
telah menjadi berkat dalam kehidupan Anda?
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai tulisan suci ini, lihat pelajaran
1, 4, dan 13.
Kebenaran-kebenaran mengenai rencana keselamatan
• Kebenaran-kebenaran mengenai rencana keselamatan apakah yang
dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith? (Anda dapat menekankan beberapa
bahan dalam pelajaran 19 dan 20).
• Bagaimanakah mengetahui kebenaran-kebenaran ini telah menjadi berkat di
dalam kehidupan Anda?
Kebenaran-kebenaran mengenai keselamatan bagi orang yang telah meninggal
• Kebenaran-kebenaran mengenai keselamatan bagi orang yang telah
meninggal apakah yang dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith? (Jawaban
dapat mencakup: bahwa kita dapat melaksanakan pembaptisan melalui
perwakilan di bait suci bagi mereka yang telah meninggal tanpa menerima
tata cara ini. Lihat A&P 128:18). Mengapa kebenaran-kebenaran ini penting?
Jelaskan bahwa keselamatan bagi orang yang telah meninggal adalah salah
satu ajaran yang paling penting dan mengilhami yang dipulihkan melalui
Nabi Joseph Smith. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat pelajaran 29 dan 39.
Pembangunan bait suci dan pelaksanaan tata cara-tata cara bait suci
• Apakah beberapa berkat yang telah datang ke dalam kehidupan Anda karena bait
suci dan tata cara-tata cara bait suci? (Anda dapat membahas berkat keluarga
kekal, yang dimungkinkan melalui tata cara pemeteraian di bait suci).
Sumbangan-sumbangan lainnya
Anda dapat memeriksa ulang secara singkat beberapa sumbangan Nabi Joseph
Smith lainnya dan berkat-berkat yang menyertainya bagi kehidupan kita:
a. Gereja dipulihkan melalui dia (lihat pelajaran 9).
b. Dia memulai pekerjaan membawa Injil ke seluruh bangsa dan pengumpulan
Israel di zaman ini (lihat pelajaran 12).
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c. Hukum pengudusan diwahyukan melalui dia (lihat pelajaran 14).
d. Kata-Kata Bijaksana diwahyukan melalui dia (lihat pelajaran 22).
e. Keterangan mengenai pembangunan Sion di zaman akhir diwahyukan
melalui dia (lihat pelajaran 27 dan 46).
f. Dia menulis Pasal-Pasal Kepercayaan (lihat gagasan pengajaran tambahan
pertama).
• Mengapa penting agar kita masing-masing memiliki kesaksian bahwa Joseph
Smith adalah seorang Nabi Allah? Bagaimanakah kesaksian Anda tentang
pemanggilan Joseph Smith berkembang? Bagaimanakah pembelajaran Ajaran
dan Perjanjian tahun ini telah memperkuat kesaksian Anda?
• Bagaimanakah kita dapat memperlihatkan rasa syukur kita atas kehidupan
dan misi Nabi Joseph Smith?
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Tekankan mengenai pentingnya sumbangan-sumbangan Nabi Joseph Smith di
dalam kehidupan kita. Anda dapat memberikan kesaksian Anda sendiri
mengenai pemanggilannya sebagai Nabi Allah.

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih gagasan berikut sebagai
tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Pasal-Pasal Kepercayaan
Jelaskan bahwa Pasal-Pasal Kepercayaan menyatakan banyak ajaran dasar Gereja.
Pasal-Pasal Kepercayaan ditulis oleh Nabi Joseph Smith sebagai bagian dari surat
yang dia tulis kepada John Wentworth, seorang editor surat kabar di Chicago
yang telah meminta agar diberikan pernyataan mengenai sejarah dan
kepercayaan Gereja. Pasal-Pasal Kepercayaan kemudian disetujui secara resmi
sebagai tulisan suci dalam Mutiara yang Sangat Berharga.
Presiden Spencer W. Kimball menanyakan, “Berapa di antara Anda yang
mengetahui Pasal-Pasal Kepercayaan? ... Apakah Anda benar-benar
mengetahuinya? Sudahkah Anda membacanya berulang kali? Anda senantiasa
siap untuk berkhotbah jika Anda mengetahui Pasal-Pasal Kepercayaan. Dan
Pasal-Pasal Kepercayaan adalah ajaran dasar, bukankah demikian? Menurut saya
adalah bagus sekali kalau [kita] mau menghafalkannya. Itu berarti bahwa Anda
tidak akan salah menanggapi dan tidak akan lupa” (dalam Conference Report,
Oktober 1975, 119; atau Ensign, November 1975, 79).
• Mengapa penting agar kita mengetahui Pasal-Pasal Kepercayaan? Mintalah
anggota kelas untuk menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman ketika
Pasal-Pasal Kepercayaan telah membantu mereka.
2. “Puji Dia yang Tinggal dengan Yehova”
Bersiaplah untuk meminta anggota kelas menyanyikan “Puji Dia yang Tinggal
dengan Yehova” (Nyanyian Rohani, no. 14). Atau Mintalah seorang anggota
kelas atau kelompok anggota kelas untuk bersiap menyanyikannya. Jelaskan
bahwa William W. Phelps menulis lirik nyanyian rohani ini untuk menghormati
Nabi Joseph Smith.
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3. Penyajian video
Jika kaset video Ajaran-Ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933) tersedia, pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Joseph Smith:
Nabi Pemulihan,” segmen video berdurasi 13 menit.
Jika Penyajian Video Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja (53912) tersedia,
pertimbangkanlah untuk memperlihatkan “Kematian Syahid Joseph Smith,”
segmen video berdurasi dua menit.
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Presiden Brigham Young
Memimpin Para Orang Suci

Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memahami proses pergantian dalam
kepemimpinan Gereja dan untuk memperlihatkan bagaimana Brigham
Young mulai mempersiapkan para Orang Suci mengadakan perjalanan
mereka ke arah barat.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 107:22–24.
b. Pusaka Kita, halaman 73–75.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan dalam
pelajaran.
3. Mintalah anggota kelas bersiap merangkum bagian-bagian berikut ini dalam
Pusaka Kita:
a. “Pergantian dalam Presidensi” (hlm. 73–75).
b. “Persiapan Meninggalkan Nauvoo” dan “Kesulitan-Kesulitan dalam
Perjalanan di Musim Dingin” (hlm. 77–79).
4. Jika gambar-gambar berikut tersedia, bersiaplah untuk menggunakan
beberapa di antaranya dalam pelajaran: Bait Suci Nauvoo (62432; Perangkat
Gambar Seni Injil 501); Perjalanan Besar-Besaran dari Nauvoo, Februari–Mei
1846 (62493; Perangkat Gambar Seni Injil 410); dan Perjalanan Besar-Besaran
dari Nauvoo (Perangkat Gambar Seni Injil 411).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Jelaskan bahwa dengan kematian Nabi Joseph Smith, banyak orang meramalkan
bahwa Gereja tidak akan ada lagi.
• Hal apakah yang gagal dipahami oleh orang-orang seperti itu mengenai
kepemimpinan dalam Gereja?
Bacalah pernyataan berikut oleh Presiden Joseph Fielding Smith:
“Tidak seorang pun yang dapat memimpin Gereja ini sendiri. Ini adalah
Gereja Tuhan Yesus Kristus; Dia adalah pemimpinnya ....
Dia memilih orang-orang dan memanggil mereka untuk menjadi alat di dalam
tangan-Nya untuk menyelesaikan tujuan-tujuan-Nya, dan Dia membimbing
dan mengarahkan mereka di dalam pekerjaan mereka. Tetapi manusia
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hanyalah alat di dalam tangan Tuhan, dan kehormatan serta kemuliaan
terhadap semua yang dicapai oleh para hamba-Nya adalah dan hendaknya
dianggap berasal dari Dia untuk selama-lamanya.
Jika ini adalah pekerjaan manusia, maka akan gagal, tetapi ini adalah
pekerjaan Tuhan, dan Dia tidak akan gagal” (dalam Conference Report,
April 1970, 113; atau Improvement Era, Juni 1970, 26).
Jelaskan bahwa setelah kematian syahid Nabi Joseph Smith, Brigham Young
menjadi pemimpin Gereja melalui suatu proses pergantian yang diilhami yang
masih berlanjut di Gereja sampai sekarang. Pelajaran ini membahas tentang
proses pergantian dalam Presidensi Gereja dan menguraikan bagaimana
Brigham Young mulai mempersiapkan para Orang Suci bagi perjalanan
mereka ke arah barat menuju Lembah.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
1. Nabi Joseph Smith memberikan kepada Dua Belas kunci-kunci kerajaan
dan mengajarkan asas-asas pergantian dalam Presidensi.
Jelaskan bahwa di Nauvoo pada musim dingin tahun 1843–1844, Nabi Joseph
Smith meluangkan waktu beberapa hari untuk memberikan endowmen bait suci
kepada Kuorum Dua Belas dan mengajar mereka mengenai tanggung jawabtanggung jawab mereka. Dia mengatakan kepada Dua Belas bahwa dia merasa
cemas bahwa dia akan segera meninggal tanpa menganugerahkan kunci-kunci
kerajaan kepada orang lain. Wilford Woodruff, yang merupakan salah seorang
anggota Kuorum Dua Belas pada waktu itu, mengenang perkataan berikut dari
Nabi Joseph:
“Nah, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Allah karena saya telah hidup
untuk melihat hari dimana saya dapat menganugerahkan endowmen kepada
Anda, dan kini saya telah memeteraikan ke atas kepala Anda semua kuasa
Imamat Harun dan Imamat Melkisedek serta Kerasulan, dengan segala kunci dan
kuasa daripadanya, yang telah dimeteraikan Allah kepada saya; dan kini saya
menyerahkan semua pekerjaan, beban serta urusan Gereja ini dan Kerajaan
Allah ke atas bahu Anda, dan kini saya memerintahkan kepada Anda dalam
nama Tuhan Yesus Kristus untuk mempersiapkan diri Anda, serta memimpin
Gereja ini dan Kerajaan Allah di hadapan surga dan bumi, serta di hadapan
Allah, para malaikat dan manusia” (dalam James R. Clark, kumpulan Messages
of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, jilid 6
[1965–1975], 3:134).
• Sebuah asas penting yang berhubungan dengan pergantian dalam Presidensi
dicatat dalam A&P 107:22–24. Bacalah ayat-ayat ini bersama anggota kelas.
Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini mengenai hubungan Presidensi Utama
dengan Kuorum Dua Belas Rasul? (Jelaskan bahwa Presidensi Utama dan
Dua Belas Rasul masing-masing membentuk sebuah kuorum. Kedua
kuorum tersebut setara dalam wewenang dan kuasa, tetapi Presidensi
Utama dipanggil untuk memimpin).
• Mengapa penting memahami hubungan antara dua kuorum pimpinan
Gereja ini?
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Presiden Harold B. Lee mengatakan, “Nabi Joseph Smith menyatakan bahwa
‘jika tidak ada presiden, maka tidak ada Presidensi Utama.’ Segera setelah seorang
Presiden meninggal, badan yang memiliki tingkat kedudukan berikutnya, yaitu
Kuorum Dua Belas Rasul, menjadi pejabat pimpinan, dengan Presiden Dua Belas
secara otomatis menjadi Presiden Penjabat Gereja sampai Presiden Gereja
ditahbiskan dan didukung dalam jabatannya secara resmi” (dalam Conference
Report, April 1970, 123; atau Improvement Era, Juni 1970, 28).
Untuk keterangan tambahan mengenai proses pergantian, lihat gagasan
pengajaran tambahan pertama.
2. Setelah kematian Joseph Smith, Dua Belas memimpin Gereja sampai
Brigham Young didukung sebagai presiden.
Jelaskan bahwa ketika Joseph Smith
meninggal, Presidensi Utama
dibubarkan, dan Kuorum Dua Belas
menjadi pejabat pimpinan di Gereja.
Mintalah anggota kelas yang telah
ditugasi untuk merangkum bagian
“Pergantian dalam Presidensi” dari
Pusaka Kita, halaman 73–75.

Presiden Brigham Young

• Apakah yang gagal dipahami Sidney
Rigdon mengenai kepemimpinan
Gereja? Apakah tanggapan pertama
Brigham Young atas pertanyaan
siapa yang akan memimpin Gereja?
(lihat Pusaka Kita, hlm. 74. Dia
ingin tahu kehendak Tuhan
mengenai masalah tersebut).
Apakah yang dapat kita pelajari
dari teladan Brigham Young?

• Pada sesi pertemuan sore untuk membahas kepemimpinan Gereja, Brigham
Young menubuatkan bahwa mereka yang tidak mengikuti Dua Belas Rasul
tidak akan berhasil dan bahwa hanya para Rasul yang akan dapat
membangun kerajaan Allah (Pusaka Kita, hlm. 74). Bagaimanakah hal ini
telah dibuktikan benar dalam sejarah Gereja dan di zaman kita sendiri?
Jelaskan bahwa pada akhir pertemuan tersebut, para Orang Suci memilih
dengan suara bulat untuk mendukung Kuorum Dua Belas sebagai pemimpin
Gereja (Pusaka Kita, hlm. 74). Kuorum Dua Belas, dengan Brigham Young
sebagai Presiden Kuorum, memimpin Gereja selama tiga setengah tahun. Pada
tanggal 27 Desember 1847, Presidensi Utama diorganisasi kembali secara resmi
dengan Brigham Young sebagai Presiden.
3. Sebelum meninggalkan Nauvoo, para Orang Suci menerima tata cara-tata
cara bait suci.
Perlihatkan gambar Bait Suci Nauvoo. Jelaskan bahwa pada waktu yang sama
para Orang Suci mempersiapkan diri untuk meninggalkan Nauvoo, mereka
bekerja keras untuk menyelesaikan bait suci. Segera setelah bait suci selesai,
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mereka berkumpul dalam jumlah terbesar untuk menerima tata cara-tata
cara bait suci mereka. Tulisan berikut dari jurnal Presiden Brigham Young
memperlihatkan betapa bersemangat para Orang Suci menerima tata caratata cara ini:
“Pagi ini ada kumpulan orang banyak di ruang tunggu untuk masuk ke bait suci
.... Seratus dua puluh satu orang menerima tata cara bait suci” (History of the
Church, 7:565).
“Demikianlah semangat yang ditunjukkan para Orang Suci untuk menerima
tata cara [Bait Suci], dan semangat di pihak kami untuk melaksanakannya bagi
mereka, sehingga saya memberikan seluruh jiwa raga saya bagi pekerjaan Tuhan
di Bait Suci siang dan malam, dengan rata-rata tidur tidak lebih dari empat jam
setiap hari, dan pulang ke rumah sekali seminggu.
“Penatua Heber C. Kimball dan orang-orang lainnya dari Dua Belas selalu hadir,
tetapi sebagai akibatnya beberapa di antara mereka harus meninggalkan Bait
Suci untuk beristirahat dan memulihkan kesehatan mereka” (History of the
Church, 7:567).
Penganiayaan terhadap para Orang Suci meningkat pada bulan Januari 1846.
Pada awal bulan Februari 1846, Presiden Young mengumumkan bahwa tata caratata cara di bait suci akan dihentikan agar para Orang Suci dapat meninggalkan
Nauvoo. Akan tetapi, mereka yang belum menerima tata cara bait suci tidak
bersedia berangkat. Presiden Young mencatat laporan berikut pada tanggal
3 Februari 1846:
“Meskipun telah saya umumkan bahwa kita tidak akan melaksanakan tata cara,
Rumah Tuhan penuh sepanjang hari, keinginan mereka sedemikian besar untuk
menerima, seolah-olah para saudara memaksa kami untuk tinggal di sini dan
melanjutkan endowmen sampai jalan kami terhalang, dan musuh-musuh kami
akan menghadang kami. Tetapi saya memberitahukan kepada para saudara
bahwa ini tidak bijaksana, dan bahwa kita hendaknya membangun lebih banyak
Bait Suci lagi, dan memiliki kesempatan lebih banyak untuk menerima berkatberkat Tuhan, segera setelah para Orang Suci siap menerimanya. Di Bait Suci ini
kita telah diberkati dengan berkelimpahan, bahkan tidak dapat menampungnya
lagi. Saya juga memberitahu para saudara bahwa saya akan mempersiapkan
kereta saya dan berangkat. Saya berjalan meninggalkan Bait Suci menduga
bahwa kerumunan telah bubar, tetapi dalam perjalanan balik saya menemukan
gedung itu penuh sesak.
Menyadari kerumunan dan keinginan mereka, seperti mereka haus dan lapar
akan firman, kami melanjutkan bekerja dengan tekun di Rumah Tuhan. Dua
ratus sembilan puluh lima orang menerima tata cara bait suci” (History of the
Church, 7:579).
• Apakah yang dapat kita pelajari dari keingian besar para Orang Suci untuk
menerima tata cara bait suci? Mengapa menurut Anda penting sekali bagi
para Orang Suci untuk menerima tata cara-tata cara bait suci sebelum
memulai perjalanan mereka dari Nauvoo? (Jawaban dapat mencakup: bahwa
pengetahuan dan kekuatan tambahan akan membantu mereka bertahan
terhadap kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi). Dalam hal-hal
apakah bait suci merupakan sumber kekuatan dan bimbingan bagi Anda?
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Jelaskan bahwa pekerjaan bait suci berlanjut sampai akhir minggu, dan bait suci
kemudian ditutup. Seluruhnya hampir 6.000 Orang Suci menerima endowmen
mereka sebelum memulai perjalanan mereka ke arah barat.
4. Para Orang Suci mengalami kesulitan-kesulitan dan mukjizat-mukjizat
sewaktu mereka memulai perjalanan ke arah barat.
Perlihatkan sebuah gambar tentang perjalanan besar-besaran dari Nauvoo.
Jelaskan bahwa sejumlah Orang Suci mulai meninggalkan Nauvoo pada tanggal
4 Februari 1846. Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk merangkum
bagian “Persiapan Meninggalkan Nauvoo” dan “Kesulitan-kesulitan dalam
Perjalanan di Musim Dingin” dari Pusaka Kita, halaman 77–79.
Karena para Orang Suci mulai meninggalkan Nauvoo pada musim dingin dan
terpaksa melakukan persiapan yang tergesa-gesa, mereka mengalami perjalanan
yang sangat sulit. Dalam salah satu pengalaman terkenal terjadi pada awal bulan
Februari di Sugar Creek, kira-kira tujuh mil dari Nauvoo di Sungai Mississippi
di negara bagian Iowa. Pada malam pertama di perkemahan di Sugar Creek,
sembilan bayi lahir. Cuacanya sangat dingin, dan para Orang Suci tidak
memiliki tempat berlindung yang memadai. Eliza R. Snow mencatat:
“Para ibu melahirkan anak-anak mereka dalam hampir setiap macam keadaan
yang dapat dibayangkan, kecuali keadaan yang biasa mereka alami sebelumnya;
beberapa melahirkan di dalam kemah, beberapa di kereta—di tengah badai
hujan dan dalam badai salju. Aku mendengar mengenai satu kelahiran yang
terjadi dalam perlindungan sebuah gubuk, yang dinding-dindingnya dibuat dari
selimut yang diikatkan pada tongkat-tongkat yang ditancapkan ke tanah,
dengan atap yang terbuat dari kulit kayu yang melaluinya air hujan menetes.
Sister-sister yang baik berdiri membawa wadah untuk menangkap bocoran air,
agar melindungi bayi kecil dan ibunya dari curahan hujan pada saat memulai
kehidupannya sebagai manusia ....
Biarlah diingat bahwa para ibu yang melahirkan bayi di padang belantara ini
tidak ... terbiasa melintasi hutan dan menantang badai dan angin ribut ....
Sebagian besar dari mereka lahir dan dididik di Negara-negara Bagian di Timur—
telah menerima Injil di sana sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus dan para
rasul-Nya, dan, demi mempertahankan agama mereka, telah berkumpul bersama
para Orang Suci, dan dalam keadaan yang sulit telah membantu, melalui iman,
kesabaran dan kekuatan mereka, untuk menjadikan Nauvoo sebagaimana
namanya dikenal, ‘kota yang indah.’ Di sanalah mereka memiliki rumah-rumah
yang indah, dihiasi dengan bunga dan diperkaya dengan pohon-pohon buah
pilihan, baru mulai akan berbuah banyak.
Terhadap rumah-rumah ini ... mereka baru saja mengucapkan selamat tinggal,
dan dengan sedikit bekal yang dapat mereka masukkan ke dalam satu, dua, dan
dalam beberapa kasus, tiga kereta wagon, mulai mengadakan perjalanan menuju
padang gurun” (dalam Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom [1877],
307–308).
• Hal apakah yang membuat Anda terkesan mengenai para Orang Suci dalam
laporan ini?
Jelaskan bahwa pada bulan September 1846, sebagian besar Orang Suci telah
meninggalkan Nauvoo dan tersebar di seluruh Iowa dalam permukiman-
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permukiman yang telah mereka persiapkan untuk musim dingin mendatang.
Dengan tekad untuk mengusir sisa Orang Suci ke luar dari Nauvoo, gerombolangerombolan perusuh menjarah rumah mereka dan mengusir mereka ke sungai.
Ada yang melarikan diri menyeberangi sungai, tetapi tidak dapat membawa
perbekalan atau pakaian tambahan. Mereka yang tidak dapat melarikan diri
dipukuli atau diceburkan ke dalam sungai oleh para perusuh.
Kemah-kemah pengungsian yang berisi lima atau enam ratus pria, wanita dan
anak-anak yang tidak memiliki rumah tersebar di tepi sungai sepanjang dua mil.
Kebanyakan hanya memiliki selimut atau berlindung di bawah pohon dan
sedikit makanan. Banyak di antara mereka terlalu sakit untuk mengadakan
perjalanan, dan ada yang meninggal. Uskup Newel K. Whitney membeli
sejumlah tepung dan membagikannya seadil mungkin, tetapi ini tidak cukup
untuk memberi makan semua orang. Kemudian Tuhan menyediakan makanan
bagi mereka dengan cara yang manakjubkan:
Pada tanggal 9 Oktober, ketika persediaan makanan sangat tipis, beberapa
kelompok besar burung puyuh terbang di atas perkemahan dan mendarat di
tanah dan bahkan di atas meja. Banyak di antaranya yang ditangkap, dimasak,
dan dimakan oleh para Orang Suci yang kelaparan. Bagi yang beriman itu adalah
tanda belas kasihan Allah terhadap Israel di zaman modern sebagaimana hal
serupa pernah terjadi di Israel zaman dahulu (lihat B. H. Roberts, A Comprehensive
History of the Church, 3:135–136).
• Mukjizat serupa apakah yang pernah dilakukan Tuhan bagi orang Israel
di zaman dahulu? (lihat Keluaran 16:12–15). Bagaimanakah Tuhan telah
menyediakan makanan bagi Anda pada saat Anda membutuhkan bantuan?
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Apabila digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran
yang dibahas dalam pelajaran.

Bahan berikut adalah tambahan dari rencana pelajaran yang telah disarankan.
Anda dapat menggunakan satu atau lebih dari gagasan ini sebagai bagian dari
pelajaran.
1. Keterangan tambahan mengenai pergantian dalam Presidensi Gereja
Proses pergantian dalam Presidensi Gereja telah sering terjadi dan kini
mengikuti pola yang telah digariskan dalam halaman 233–234. Jika Anda
merasa bahwa anggota kelas akan memperoleh manfaat dari uraian terperinci
mengenai proses ini, periksalah ulang langkah-langkah berikut bersama mereka.
1. Orang yang telah ditahbiskan sebelumnya untuk memimpin Gereja
kelak akan dipanggil melalui wahyu untuk menjadi anggota Kuorum
Dua Belas Rasul.
2. Dia dilatih untuk pemanggilan masa depannya melalui keterlibatannya
bersama para anggota Kuorum dan Presidensi Utama dan melalui
penugasannya. Sewaktu dia mengungguli para anggota Kuorum lainnya, dia
maju dalam tingkat senioritas sampai dia menjadi Presiden Kuorum Dua Belas
dan satu-satunya Rasul yang lebih lama daripada dia adalah Presiden Gereja.
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3. Ketika Presiden Gereja meninggal, Presidensi Utama bubar. Para penasihat
dalam Presidensi Utama kembali ke tempat mereka dalam Kuorum Dua Belas
(jika mereka adalah anggota kuorum). Kuorum Dua Belas menjadi kuorum
pimpinan di Gereja. Presiden Dua Belas menjadi pejabat pimpinan di Gereja.
4. Para anggota Dua Belas berkumpul di bait suci dalam suasana roh puasa dan
doa. Dibimbing oleh wahyu, mereka mengambil keputusan dengan suara bulat
mengenai pengorganisasian kembali Presidensi Utama. Berdasarkan keputusan
ini, mereka mendukung anggota Dua Belas yang senior untuk menjadi Presiden
Gereja. Kemudian mereka menumpangkan tangan mereka di atas kepalanya
dan menahbiskannya serta menetapkannya sebagai Presiden Gereja.
5. Presiden yang baru memilih dua orang (biasanya anggota kuorum Dua Belas)
untuk menjadi para penasihatnya.
6. Jabatan yang lowong di Kuorum Dua Belas yang disebabkan oleh
pengorganisasian kembali Presidensi diisi.
2. Perlawanan musuh atas pekerjaan bait suci
Para Orang Suci di Nauvoo mengalami perlawanan besar sewaktu mereka
bekerja untuk menyelesaikan bait suci. Dalam membahas penganiayaan
terhadap para Orang Suci setiap kali mereka berusaha membangun bait suci,
Penatua Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan:
“Perlawanan tersebut ditujukan kepada para Orang Suci karena musuh takut
akan bait suci. Musuh akan berusaha berbuat apa saja untuk mencegah
dibangunnya bait suci” (The Holy Temple [1980], 175).
• Mengapa musuh takut akan bait suci dan pekerjaan bait suci? Apakah yang
dapat kita lakukan untuk memperkuat tekad kita untuk menghadiri bait suci
tanpa memandang rintangan-rintangan yang kita hadapi?
3. “Mari, Mari Orang-Orang Suci”
Bersiaplah untuk meminta anggota kelas menyanyikan “Mari, Mari OrangOrang Suci” (Nyanyian Rohani, no. 15). Atau mintalah seorang anggota kelas
atau sekelompok anggota kelas untuk bersiap menyanyikannya. Setelah
menyanyikan lagu tersebut, rangkumlah peristiwa-peristiwa yang mengilhami
William Clayton untuk menulis lagu tersebut (Pusaka Kita, hlm. 79).
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Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memahami bagaimana perjalanan para pionir
ke Lembah Salt Lake dapat dibandingkan dengan perjalanan kita kembali
kepada Bapa Surgawi kita dan untuk membantu anggota kelas menghargai
pengurbanan-pengurbanan yang telah dibuat oleh para pionir.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 136.
b. Pusaka Kita, halaman 80–86.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan
dalam pelajaran.
3. Mintalah anggota kelas bersiap merangkum bagian-bagian berikut ini dalam
Pusaka Kita:
a. “Tempat Winter Quarters [Permukiman Musim Dingin”] (hlm. 80–81).
b. “Orang-Orang Suci Brooklyn” (hlm. 83–84).
c. “Pengumpulan Dilanjutkan” (hlm. 84–85).
d. “Inilah Tempat yang Tepat” (hlm. 85–86).
4. Jika gambar-gambar berikut tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya
dalam pelajaran: Mary Fielding dan Joseph F. Smith Menyeberangi Dataran
[Plains] (62608; Perangkat Gambar Seni Injil 412) dan Pionir Tiba dengan
Kapal Laut di Teluk San Francisco (Perangkat Gambar Seni Injil 421).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Tulislah Negeri Perjanjian di papan tulis. Jelaskan bahwa sering kali dalam tulisan
suci Tuhan menuntun umat-Nya dari tempat mereka tinggal ke “negeri
perjanjian.” Tulisan suci sering merujuk tempat tersebut sebagai tanah pilihan,
negeri kedamaian, atau tanah warisan (1 Nefi 2:20; A&P 45:66; 103:11).
• Dapatkah Anda menyebutkan kelompok-kelompok dalam tulisan suci yang
dituntun untuk mengadakan perjalanan ke sebuah negeri perjanjian?
(Tulislah jawaban anggota kelas di papan tulis. Jawaban dapat mencakup:
orang-orang Yared, keluarga Lehi, anak-anak Israel dalam Perjanjian Lama,
dan Brigham Young dan para pionir).
Jelaskan bahwa kehidupan fana kita adalah seperti suatu perjalanan menuju
“negeri perjanjian” di kerajaan selestial. Berbicara mengenai para pionir yang
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telah meletakkan landasan di zaman ini, Penatua M. Russell Ballard dari Kuorum
Dua Belas Rasul mengatakan:
“Perjalanan mereka sama seperti perjalanan kita. Setiap langkah yang mereka
ambil memiliki hikmah buat kita—pelajaran tentang kasih, keberanian, tekad,
bakti, ketahanan, dan yang terutama, iman” (dalam Conference Report, April
1997, 81; atau Liahona, Juli 1997, 55).
Pelajaran ini membahas mengenai salah satu perjalanan terbesar dalam
sejarah—perjalanan para pionir ke Lembah Salt Lake. Dalam pelajaran ini,
mintalah anggota kelas untuk membandingkan perjalanan para pionir dengan
perjalanan mereka sendiri menuju kehidupan kekal.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
1. Tuhan memberikan petunjuk kepada para Orang Suci mengenai
persiapan jasmani mereka bagi perjalanan mereka.
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk merangkum laporan tentang
para Orang Suci di Tempat Winter Quarters [Permukiman Musim Dingin] dari
Pusaka Kita, halaman 80–81.
• Para Orang Suci di Winter Quarters sangat menderita karena sakit dan
kesulitan-kesulitan lainnya, tetapi mereka terus bekerja dan membuat
persiapkan bagi perjalanan mereka. Dalam hal-hal apakah mereka dan orangorang lain diberkati karena ketabahan mereka? (Jawaban dapat mencakup:
bahwa persiapan mereka menjadikan perjalanan mereka menjadi lebih
mudah dan membantu mereka yang menyusul mereka kemudian).
Bagaimanakah Anda telah diberkati oleh ketabahan pada masa yang
sulit? Bagaimanakah tabah pada masa sulit dapat membantu mereka
yang datang setelah kita?
Jelaskan bahwa di Winter Quarters bulan Januari 1847, Presiden Brigham Young
menerima sebuah wahyu mengenai perjalanan para Orang Suci ke arah barat.
Wahyu ini dicatat dalam A&P 136.
• Perintah-perintah apakah yang diberikan Tuhan kepada para Orang Suci
mengenai persiapan untuk perjalanan mereka? (Bacalah ayat-ayat berikut
bersama anggota kelas dan kenalilah perintah-perintah dalam masing-masing
bagian tulisan suci. Pilihlah beberapa pertanyaan untuk membantu anggota
kelas membahas dan menerapkan perintah-perintah ini).
a. A&P 136:2. (Membuat “perjanjian kesanggupan untuk menaati segala
perintah dan peraturan Tuhan”). Mengapa perintah ini sedemikian penting
bagi para Orang Suci? Bagaimanakah kita dapat menerapkan perintah ini
dalam perjalanan kita?
b. A&P 136:3. (Mengorganisasi kelompok-kelompok di bawah petunjuk
Kuorum Dua Belas, dengan seorang presiden dan dua penasihat dan
pemimpin atas seratus, lima puluh, dan sepuluh orang). Bagaimanakah
organisasi ini serupa dengan cara lingkungan dan wilayah diorganisasi?
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c. A&P 136:5. (“Biarlah masing-masing regu melengkapi diri dengan
beberapa ... yang dapat mereka lakukan”). Mengapa penting agar kita
berusaha untuk mandiri?
d. A&P 136:6. (“Mempersiapkan bagi mereka yang akan menetap [tetap di
belakang]”). Persiapan-persiapan apakah yang dilakukan para Orang Suci
bagi mereka yang akan tetap berada di belakang? (lihat A&P 136:7, 9).
Bagaimanakah perintah ini dapat berlaku bagi kita?
e. A&P 136:8. (Menanggung orang yang “miskin, para janda, [dan] para
yatim”). Bagaimanakah kita dapat memikul tanggung jawab ini di zaman
sekarang?
f. A&P 136:10. (“Biarlah setiap orang menggunakan seluruh pengaruh dan
kekayaannya untuk memindahkan orang-orang ini ke ... suatu Wilayah
Sion”). Bagaimanakah perintah ini dapat berlaku bagi kita?
2. Tuhan memberikan petunjuk kepada para Orang Suci mengenai
perilaku mereka.
Bacalah dan bahaslah A&P 136:17–33. Jelaskan bahwa selain memberikan
perintah mengenai persiapan jasmani, Tuhan memberikan kepada para Orang
Suci petunjuk-petunjuk mengenai hal-hal rohani dan perilaku mereka terhadap
satu sama lain.
• Petunjuk-petunjuk apakah yang diberikan Tuhan kepada para Orang Suci
mengenai bagaimana mereka hendaknya berperilaku? (Bacalah ayat-ayat
berikut bersama anggota kelas dan kenalilah petunjuk-petunjuk dalam setiap
bagian tulisan suci. Pilihlah beberapa pertanyaan untuk membantu anggota
kelas membahas dan menerapkan petunjuk-petunjuk ini).
a. A&P 136:19. (“Jika seseorang akan berusaha untuk membangun dirinya
sendiri, dan tidak mencari nasihat-Ku, dia tidak akan mempunyai
kekuatan”). Mengapa kerendahan hati penting bagi Orang Suci dalam
perjalanan mereka? Bagaimanakah orang kadang-kadang berusaha
membangun dirinya sendiri? Bagaimanakah kita dapat lebih berusaha
memuliakan Tuhan daripada diri kita sendiri?
b. A&P 136:21. (“Jauhkanlah dirimu dari kejahatan menyebut nama Tuhan
dengan sembarangan.” Lihat juga Keluaran 20:7). Mengapa penting agar
kita memperlakukan nama Tuhan dengan hormat?
c. A&P 136:23–24. (“Hentikan di antaramu saling bertengkar, hentikan saling
mengatakan yang jahat .... Biarlah perkataanmu mengarah kepada saling
meneguhkan”).
Bagaimanakah pertengkaran dan berbicara jahat menghalangi kita menjadi
umat Allah? Bagaimanakah kita dapat mengatasi pertengkaran terhadap satu
sama lain? Apakah yang dapat kita lakukan untuk saling meneguhkan?
d. A&P 136:25–26. (Mengembalikan barang-barang yang dipinjam atau
hilang).
e. A&P 136:27. (“Tekun memelihara apa yang kamu miliki”). Menurut Anda
apa artinya “menjadi penjaga harta yang bijaksana”? Bagaimanakah tugas
pengawasan kita atas harta duniawi membawa dampak terhadap
kesejahteraan rohani kita?
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Dalam A&P 136:28, Tuhan memberikan petunjuk mengenai rekreasi yang
pantas. Berbicara mengenai masalah ini, Penatua David O. McKay mengajarkan:
“Di dataran [Plains], setelah seharian berjalan, gerobak-gerobak diatur
dalam bentuk berkeliling, seorang pria duduk di depan api unggun untuk
memainkan biola dan di sana para Pionir yang gagah bergandengan tangan
sambil menari, dengan doa diucapkan terlebih dahulu, mengambil bagian
dalam acara hiburan yang menjunjung roh Injil .... Presiden Brigham Young ...
pernah mengatakan, pada dasarnya, ‘Suasana dansa itu hendaknya sedemikian
rupa sehingga jika ada penatua yang dipanggil dari pesta tersebut untuk pergi
melayani orang yang sakit, dia dapat meninggalkan tempat itu dengan roh yang
sama seperti kalau dia pergi dari pertemuan kuorum para penatua’” (dalam
Conference Report, April 1920, 117).
• Bagaimanakah kita dapat menerapkan nasihat ini?
• Apakah petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada para Orang Suci agar
mereka lakukan untuk belajar kebijaksanaan? (lihat A&P 136:32–33). Dalam
hal-hal apakah Anda telah mendapati petunjuk-petunjuk ini benar di dalam
kehidupan Anda?
3. Di bawah pengarahan Presiden Brigham Young, para Orang Suci
mengadakan perjalanan ke Lembah Salt Lake.

Perjalanan Besar-Besaran ke Barat. Tanggal 4 Februari 1846 gerobak pertama menyeberangi
Sungai Mississippi untuk memulai perjalanan bersejarah menuju barat.

Simaklah peta 3 pada halaman 333 dalam buku pegangan ini dan halaman 36
dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas. Jelaskan bahwa dua tahun sebelum Nabi
Joseph Smith meninggal, dia menubuatkan bahwa “para Orang Suci akan terus
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menderita banyak kesulitan dan akan diusir ke Pegunungan Rocky,” dan bahwa
sejumlah dari mereka akan “pergi dan membantu mendirikan permukiman dan
membangun kota-kota dan melihat para Orang Suci menjadi orang-orang yang
gagah berani di Pegunungan Rocky” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], 255). Sebagai penggenapan akan
nubuat ini, kira-kira 70.000 anggota Gereja dari seluruh dunia mengadakan
perjalanan ke Utah antara tahun 1847 sampai 1869.
Perlihatkan gambar Mary Fielding dan Joseph F. Smith dan para Orang Suci
yang tiba di San Francisco. Jelaskan bahwa ada banyak cerita tentang iman
dan keberanian sewaktu para Orang Suci mengadakan perjalanan ke Utah.
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk merangkum bagian-bagian
berikut dari Pusaka Kita: “Orang-orang Suci Brooklyn” (hlm. 83–84),
“Pengumpulan Dilanjutkan” (hlm. 84–85), dan “Inilah Tempat yang Tepat”
(hlm. 85–86). Jika masih ada waktu, Anda dapat menceritakan cerita-cerita
pionir yang mengilhami lainnya (lihat gagasan pengajaran tambahan
pertama untuk contoh). Anda dapat juga mengundang anggota kelas untuk
menceritakan cerita-cerita pionir yang memberikan ilham kepada mereka.
Cerita-cerita pionir ini dapat juga dari periode-periode sejarah Gereja
lainnya dan dari negara-negara lain di mana Gereja didirikan.
• Bagaimanakah perasaan Anda ketika Anda memikirkan tentang pusaka iman
dan pengurbanan yang telah diberikan oleh pionir dan para Orang Suci lainnya
kepada kita? Siapakah pionir Gereja di daerah Anda? Bagaimanakah kita dapat
menurunkan jenis pusaka ini kepada generasi yang akan mengikuti kita?
• Apakah yang dapat kita pelajari dari perjalanan pionir untuk membantu
kita dalam perjalanan kita kembali ke hadirat Allah? (Setelah anggota kelas
berkesempatan memberikan jawaban, bacalah pernyataan berikut dari
Penatua M. Russell Ballard).
“Hidup tidak selalu mudah. Pada suatu titik dalam perjalanan kita, kita mungkin
merasa seperti para pionir ketika mereka menyeberangi Iowa—berjalan di
kubangan lumpur, terpaksa mengubur beberapa mimpi kita sepanjang jalan.
Kita semua menghadapi bukit-bukit batu, dengan angin menerpa wajah kita dan
musim dingin datang terlalu awal. Kadang-kadang mata seperti penuh debu dan
membuat pandangan kabur tidak berkesudahan. Keputusan dan kekecewaan
memperlambat jalan kita .... Kadang-kadang kita mencapai puncak dari salah
satu puncak kehidupan, seperti para pionir, hanya melihat tantangan-tantangan
di depan mata, tinggi dan lebih menantang daripada yang telah kita lewati.
Menggunakan cadangan iman dan ketahanan yang tak terlihat, kita,
sebagaimana para leluhur kita, maju dengan susah payah menuju ke hari ketika
suara kita dapat bergabung dengan semua pionir yang telah bertahan dalam
iman, menyanyikan, ‘Slamatlah! Slamatlah!’ ” (dalam Conference Report, April
1997, 82; atau Liahona, Juli 1997, 56).
Rangkuman

Tekankan bahwa perjalanan kita menuju kehidupan kekal dalam banyak hal
serupa dengan perjalanan para pionior melintasi Amerika. Para pionir melintasi
Dataran [Plains] dengan banyak berkurban dan dalam keadaan yang sangat sulit.
Mereka memberikan teladan untuk kita ikuti dengan memperlihatkan iman,
keberanian, dan ketabahan yang besar.
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Jelaskan bahwa inilah zaman kita dalam kerajaan Allah di bumi. Para pionir
telah meletakkan landasan, tetapi sekarang terserah kepada kita untuk
menyelesaikan pekerjaan ini. Seperti kesaksian yang diberikan oleh Presiden
James E. Faust, “Iman di setiap langkah di masa yang datang akan memenuhi
penglihatan nubuat mengenai masa depan mulia Gereja ini” (dalam Conference
Report, Oktober 1997, 58; atau Liahona, Januari 1998, 52).
Penatua M. Russell Ballard mengatakan, “Kita adalah pewaris pusaka hebat.
Sekarang merupakan kesempatan dan tanggung jawab menjadi bagian dari
drama Pemulihan, dan ada cerita kepahlawanan dan besar dari iman akan
ditulis di zaman kita. Hal itu akan meminta setiap bagian dari kekuatan,
kebijaksanaan, dan energi kita untuk mengatasi penghalang yang akan
menghadang kita. Tetapi itu bahkan tidak cukup. Kita akan belajar sebagaimana
para leluhur pionir kita, bahwa bukan sekadar iman—iman sejati, segenap jiwa,
teruji dan dicobai—agar kita akan menemukan keselamatan dan keyakinan
ketika kita berjalan di jalan penuh bahaya melalui kehidupan” (dalam
Conference Report, April 1997, 83; atau Liahona, Juli 1997, 57).
Berikan kesaksian bahwa banyak dari cara yang telah dinasihatkan kepada para
pionir dalam A&P 136 untuk mempersiapkan perjalanan mereka juga berlaku
bagi perjalanan kita. Imbaulah anggota kelas untuk memperlihatkan rasa syukur
mereka atas para pionir dengan meneruskan pusaka iman mereka.
Gagasan Mengajar
Tambahan

Anda dapat menggunakan salah satu atau kedua gagasan berikut sebagai
tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Pengurbanan yang dibuat oleh para pionir
Selain menubuatkan bahwa banyak Orang Suci akan hidup untuk menjadi
orang yang hebat di Pegunungan Rocky, Joseph Smith menubuatkan tentang
penderitaan mereka. Dia mengatakan bahwa ada yang akan “dibunuh oleh para
penganiaya dan akan meninggal karena cuaca dingin atau penyakit “ (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, 255).
Bagikanlah cerita berikut yang dituturkan oleh Penatua Thomas S. Monson
sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas:
“Ratusan pionir Mormon menderita dan meninggal karena penyakit, cuaca
dingin, atau kelaparan. Ada yang, karena tidak memiliki kereta wagon dan kuda,
terpaksa berjalan kaki 1.300 mil menempuh Dataran [Plains] dan melewati
gunung-gunung, sambil mendorong dan menarik kereta tarik, dalam kelompokkelompok ini satu dari enam orang meninggal.
Bagi banyak di antara mereka, perjalanan tidak dimulai di Nauvoo, Kirtland,
Far West, atau New York, melainkan dari negara yang jauh seperti Inggris,
Skotlandia, Skandinavia, dan Jerman .... Di antara rumah yang nyaman dan Sion
perjanjian terbentang lautan Atlantik yang ganas dan berbahaya. Siapakah yang
dapat menceritakan tentang perasaan takut yang menyelimuti hati manusia
pada saat penyeberangan yang berbahaya tersebut? Dengan digerakkan oleh
bisikan kecil Roh, didukung oleh iman yang sederhana, tetapi penuh ketaatan,
mereka mengandalkan diri kepada Allah mereka dan melanjutkan perjalanan
dengan berlayar ....
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Di atas kapal yang kelebihan penumpang dan berbunyi keriat-keriut itu terdapat
kakek buyut saya, keluarga kecil mereka, dan sedikit harta benda yang mereka
miliki. Ombaknya sangat tinggi, perjalanannya sangat panjang, dan tempat
tinggal mereka sangat padat. Mary yang masih kecil [putri mereka] yang selalu
berada dalam keadaan lemah, tetapi kini, dengan berlalunya setiap hari, ibunya
yang cemas tahu bahwa anaknya ini semakin menjadi lemah. Dia menderita
sakit parah .... Hari demi hari orang tua yang cemas mencari daratan dalam
keadaan putus asa, tetapi mereka tidak melihat adanya daratan. Mary tidak
dapat bertahan lagi .... Ajalnya semakin dekat. Si kecil Mary meninggalkan
dunia fana ini dengan damai.
Setelah keluarga dan teman-teman berkumpul di geladak, kapten kapal
memimpin upacara pemakaman, dan tubuh yang tak ternilai itu diletakkan
dengan lembut di kain terpal yang penuh dengan air mata dan diceburkan ke
dalam laut yang ganas. Seorang ayah yang kuat, dengan suara yang tersedak
menghibur sang ibu yang bersedih, dengan berulang kali mengatakan, “Tuhan
yang memberi, dan Tuhan yang telah mengambilnya; diberkatilah nama Tuhan.
Kita akan melihat Mary kembali!’” (dalam Conference Report, April 1967, 55–56;
atau Improvement Era, Juni 1967, 55).
2. Penyajian video “Iman di Setiap Langkah”
Jika kaset video Ajaran-Ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933) tersedia, pertimbangkanlah untuk memperlihatkan segmen video
berdurasi 6 menit berjudul “Iman di Setiap Langkah.”
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“Sebuah Misi Penyelamatan”

Tujuan

Untuk mengajarkan tentang penyelamatan rombongan gerobak tangan Martin
dan Willie, untuk memperlihatkan bahwa Injil Yesus Kristus adalah pesan
penyelamatan, dan untuk mendorong anggota kelas membantu mereka yang
membutuhkan.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
Mengenai Penebusan Orang yang Telah Meninggal:58.
a. Ajaran dan Perjanjian 4:3–7; 18:10–16; 52:40; 81:5–6; Joseph F. Smith—
Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah Meninggal:58.
b. 3 Nefi 18:31–32; Moroni 7:45–48 (tulisan suci tambahan).
c. Kutipan-kutipan dalam pelajaran ini.
d. Pusaka Kita, halaman 86–90.
2. Perikalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan
dalam pelajaran.
3. Jika gambar-gambar berikut tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya dalam
pelajaran: Rombongan Kereta Tarik Martin, Bitter Creek, Wyoming, 1856
(62554; Perangkat Gambar Seni Injil 414) dan Tiga Pemuda Menyelamatkan
Rombongan Kereta Tarik Martin (Perangkat Gambar Seni Injil 415).
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bersiaplah untuk
menggunakan gambar-gambar berikut sebagai tambahan bagi gambar-gambar
tersebut di atas: Perjalanan Besar-Besaran dari Nauvoo (62493; Perangkat
Gambar Seni Injil 411); Rombongan Kereta Tarik (62528); dan Mary Fielding
dan Joseph F. Smith Menyeberangi Dataran Rumput (62608).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Perlihatkan gambar yang terdapat di bagian “Persiapan”, nomor 3 dan 4.
• Mengapa penting untuk terus mengulang kembali cerita-cerita tentang
pengalaman para pionir Orang Suci di tahun-tahun awal?
Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Cerita mengenai para Orang Suci
yang mengalami kesulitan dan penderitaan serta kematian mereka akan terus
diulang .... Kisah mengenai pertolongan kepada mereka memang perlu sering
diulang. Kisah tentang pertolongan mereka berbicara mengenai inti Injil
Yesus Kristus” (dalam Conference Report, Oktober 1996, 118; atau Liahona,
Januari 1997, 81).
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Merujuk pada para pionir, Presiden Hinckley juga mengatakan, “Saya tidak
akan pernah berhenti bersyukur kepada mereka; Saya harap Anda tidak akan
pernah berhenti bersyukur kepada mereka. Saya harap kita akan selalu
mengingat mereka .... Marilah kita membacanya berulang kali, dan
membacakan kepada anak-anak atau cucu-cucu kita, cerita-cerita mengenai
mereka yang telah sangat menderita” (Church News, 31 Juli 1999, 5).
Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas cerita tentang penderitaan,
kematian, dan penyelamatan: kisah tentang rombongan gerobak tangan
Martin dan Willie.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan-bahan pelajaran yang akan memenuhi
kebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman yang berhubungan dengan asas yang Anda ajarkan.
1. Presiden Brigham Young mengarahkan penyelamatan rombongan kereta
tangan Martin dan Willie.
Perlihatkan gambar rombongan gerobak tangan. Rangkumlah paragaf pertama
di bawah judul “Pionir dengan Kereta Tarik” pada halaman 86 dari Pusaka Kita.
Kemudian bagikanlah kisah berikut sebagaimana diceritakan oleh Presiden
Gordon B. Hinckley:
“Saya akan membawa Anda kembali pada Konferensi Umum bulan Oktober 1856.
Pada hari Sabtu, 4 Oktober, Franklin D. Richards dan sejumlah rekan tiba di lembah
Salt Lake. Mereka telah mengadakan perjalanan dari Winter Quarters bersama
sapi-sapi yang kuat dan gerobak yang bermuatan ringan dan dapat mengadakan
perjalanan dengan cepat. Brother Richards segera mencari Presiden Young. Ia
melaporkan bahwa ada ratusan pria, wanita dan anak-anak tersebar di sepanjang
jalan .... Mereka mengalami kesulitan besar. Musim dingin tiba lebih awal. Angin
bersalju bertiup di sepanjang jalan berbukit .... Orang-orang kita menderita
kelaparan, kereta dan gerobak mereka patah, sapi mereka mati. Orang-orang itu
sendiri banyak yang sekarat. Mereka semua akan mati jika tidak ditolong.
Menurut saya Presiden Young tidak dapat tidur sepanjang malam itu. Saya rasa
gambaran mengenai mereka yang kelaparan, dalam keadaan dingin membeku,
dan orang-orang yang sekarat terbayang dalam pikirannya. Pagi hari berikutnya
dia datang ke Tabernakel. Dia berdiri dan berkata:
‘Sekarang saya akan memberi orang ini perintah untuk dibahas oleh para Penatua
.... Pada hari ini .... Banyak diantara saudara kita berada di Dataran [Plains] dengan
kereta tarik, dan mungkin sekarang banyak yang sudah berada 1.126 kilometer dari
tempat ini, dan mereka harus dibawa ke sini, kita harus mengirim bala bantuan
kepada mereka. Perintah itu adalah, “membawa mereka ke sini” .…
Itulah agama saya; yaitu pernyataan Roh Kudus yang saya miliki, yaitu
menyelamatkan orang-orang ....
Hari ini saya akan memanggil para Uskup. Saya tidak akan menunggu sampai
besok, juga tidak hari berikutnya untuk mengirimkan 60 ekor keledai yang baik
dan 12 atau 15 gerobak. Saya tidak akan mengirim sapi. Saya ingin kuda dan
keledai yang baik. Kuda-kuda dan keledai itu ada di Wilayah ini, dan kita harus
mengambilnya. Juga dua belas ton tepung dan empat puluh kusir kereta kuda
yang andal, disamping mereka yang sudah ditugasi mengendarai kuda ....
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Saya akan menceritakan kepada Anda semua bahwa iman, dan agama Anda,
serta kepercayaan terhadap agama Anda tidak akan pernah menyelamatkan satu
jiwa pun dalam kerajaan selestial Allah, kecuali Anda melaksanakan asas-asas
yang sekarang saya ajarkan kepada Anda. Pergi dan bawalah orang-orang itu
sekarang ke Dataran [Plains]’ (dalam LeRoy R. Hafen and Ann W. Hafen,
Handcarts to Zion [1960], 120–121).
Sore hari itu, makanan, tempat tidur dan pakaian dalam jumlah besar
dikumpulkan oleh kaum wanita. Keesokan harinya, kuda-kuda dikumpulkan
dan kereta wagon diperbaiki dan diberi muatan. Keesokan harinya, ... enam
belas keledai yang terdiri dari empat pasangan keledai ditarik menuju sebelah
timur. Pada akhir Oktober ada 250 pasangan keledai itu di jalan untuk
memberikan bantuan “ (dalam Conference Report, Oktober 1996, 117–118;
atau Liahona, Januari 1997, 80–81).
Tekankan bahwa rombongan kereta tangan Martin dan Willie telah berusaha
dengan sekuat kemampuan mereka untuk tiba di Lembah Salt Lake, tetapi
mereka tidak dapat meneruskan perjalanan. Mereka perlu diselamatkan. Tanpa
ada pihak yang menyelamatkan, mereka semua akan mati.
• Pengalaman apakah yang pernah Anda miliki dimana Anda telah
diselamatkan? Bagaimanakah perasaan Anda ketika Anda memerlukan
bantuan? Bagaimanakah perasaan Anda ketika seseorang datang untuk
membantu Anda?
• Bagaimanakah perasaan para Orang Suci dalam rombongan kereta tangan
ketika regu penolong menemukan mereka?
Presiden Hinckley membagikan kisah ini mengenai penyelamatan tersebut:
“Mereka berada dalam keadaan ... putus asa dan menyedihkan—lapar, letih,
pakaian mereka lusuh dan compang-camping—ketika [rombongan kereta
tangan itu] ditemukan oleh regu penolong. Ketika para penolong tersebut
muncul dari daerah barat menerobos jalan bersalju, mereka seolah-olah datang
seperti malaikat belas kasih. Dan sesungguhnya mereka memang demikian.
Beberapa di antara para emigran yang terkepung tersebut berteriak dengan
sukacita. Yang lainnya, karena terlalu lemah untuk berteriak, hanya menangis
dan terus menangis.
Kini ada makanan dan pakaian hangat. Tetapi penderitaan tersebut belum
berakhir, dan juga tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan fana. Anggota
badan mereka telah membeku, dan daging yang membusuk telah mengelupas
dari tulang.
Kereta-gerobak-tangan ditinggalkan, dan orang-orang yang selamat dimasukkan
ke dalam gerobak-gerobak regu penolong. Perjalanan panjang yang berat
dengan menempuh jarak 483, 644, bahkan 805 kilometer untuk sampai ke
lembah ini sangat lambat dan melelahkan karena badai. Pada tanggal 30
November, 104 gerobak, yang penuh dengan muatan orang-orang menderita,
tiba di Lembah Salt Lake. Berita mengenai kedatangan mereka telah tersebar.
Waktu itu hari Minggu, dan kembali para Orang Suci berkumpul di Tabernakel.
Brigham Young berdiri di hadapan jemaat dan mengatakan:
‘Segera setelah pertemuan ini usai saya ingin agar para brother dan sister
kembali ke rumah mereka ....
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‘Pertemuan sore akan ditiadakan, karena saya ingin para sister ...
mempersiapkan makanan bagi mereka yang baru datang, dan membersihkan
mereka serta merawat mereka ....
‘Anda akan menemukan beberapa di antara mereka yang kakinya sudah
membeku sampai pergelangan kaki; ada pula yang kakinya membeku sampai
lutut dan ada juga yang tangannya sudah membeku ... ; kami ingin agar
Anda menyambut mereka seperti anak-anak Anda sendiri, dan agar memiliki
perasaan yang sama terhadap mereka’ (dikutip dalam Hafen, Handcarts to Zion,
hlm. 139)” (dalam Conference Report, Oktober 1991, 76–77; atau Ensign,
November 1991, 54).
• Kesan apakah yang Anda miliki mengenai usaha-usaha untuk menyelamatkan
para pionir kereta tarik ini?
2. Juruselamat menyelamatkan kita melalui Kurban Tebusan-Nya.
Tekankan bahwa Injil Yesus Kristus adalah pesan penyelamatan. Dalam sebuah
ceramah konferensi, setelah membagikan kisah tentang penyelamatan
rombongan-rombongan kereta tarik, Presiden Gordon B. Hinckley bersaksi
mengenai misi penyelamatan Juruselamat:
“Adalah berkat Kurban Tebusan yang dilakukan oleh Juruselamat dunia yang
menyebabkan dimungkinkan adanya rencana besar Injil yang kekal bagi kita,
dimana mereka yang mati dalam Tuhan tidak akan merasakan maut, melainkan
memiliki kesempatan untuk pergi ke dalam kemuliaan selestial dan kekal.
Dalam ketidakberdayaan kita, Dia menjadi penyelamat kita, yang
menyelamatkan kita dari hukuman dan membawa kita kepada kehidupan kekal.
Pada saat putus asa, pada saat kesepian dan ketakutan, Dia berada di sisi kita
untuk memberikan pertolongan dan penghiburan dan keyakinan serta iman.
Dia adalah Raja, Juruselamat, Pembebas, Tuhan dan Allah kita “ (dalam
Conference Report, Oktober 1991, 78; atau Ensign, November 1991, 54).
• Dalam hal-hal apakah kita perlu diselamatkan oleh Juruselamat? Mengapa
Juruselamat dapat menyelamatkan kita? (lihat Alma 7:11–13; A&P 18:11–12).
Apakah yang harus kita lakukan agar dapat menerima sepenuhnya tawaran
keselamatan dari-Nya?
3. Sebagai Orang Suci Zaman Akhir, kita hendaknya menyelamatkan
mereka yang memerlukan bantuan.
Perlihatkan gambar tiga orang pria menyelamatkan para pionir gerobak tangan.
Kemudian bacakan kisah berikut yang dibagikan oleh Presiden Thomas S.
Monson:
“Marilah kita untuk sementara bergabung bersama Kapten Edward Martin
dan rombongan gerobak tangan yang dia pimpin. Meskipun kita tidak akan
merasakan kelaparan yang mereka rasakan atau mengalami cuaca dingin yang
menyengat yang menusuk tubuh mereka yang kelelahan, kita akan kembali dari
kunjungan kita dengan penghargaan yang lebih baik terhadap kesulitan yang
ditanggung, keberanian yang diperlihatkan, dan iman yang dipenuhi. Kita akan
menyaksikan dengan mata penuh air mata jawaban dramatis terhadap
pertanyaan ‘Apakah aku ini penjaga adikku?’
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‘Rombongan gerobak tangan itu berangkat pada tanggal 3 November dan tiba
di sungai [Sweetwater], yang ditutupi oleh es mengapung. Tampaknya untuk
menyeberangi sungai itu diperlukan keberanian dan ketabahan, daripada yang
dapat dikerahkan oleh sifat alami manusia. Para wanita mundur ke belakang
dan para pria menangis. Ada yang terus maju, tetapi ada pula yang tidak dapat
mengimbangi cobaan berat itu.
‘Tiga pemuda berusia delapan belas tahun yang tergabung dalam regu penolong
datang untuk menyelamatkan mereka, dan dengan membuat semua orang yang
melihat tercengang, menggendong hampir setiap orang yang berada dalam
rombongan gerobak tangan yang malang itu menyeberangi sungai yang
tertutup salju. Ketegangan yang mereka alami sangat mengerikan dan sengatan
cuaca dingin yang menimpa mereka sangat hebat sehingga di tahun-tahun
kemudian semua pemuda tersebut meninggal karena dampak dari hal tersebut.
Ketika Presiden Brigham Young mendengar mengenai tindakan kepahlawanan
ini, dia menangis sejadi-jadinya dan kemudian mengumumkan kepada khalayak
ramai, “Bahwa tindakan itu sendiri akan menjamin C. Allen Huntington,
George W. Grant, dan David P. Kimball untuk memperoleh keselamatan kekal di
Kerajaan Selestial Allah, yaitu dunia tanpa akhir”’ (LeRoy R. Hafen and Ann W.
Hafen, Handcarts to Zion [Glendale, California: The Arthur H. Clark Company,
1960], hlm. 132–133).
Pelayanan kita terhadap orang lain mungkin tidak sedramatis itu, tetapi kita
dapat mendorong roh-roh manusia untuk mememberi pakaian kepada tubuh
yang dingin, memberi makan orang yang lapar, menghibur hati yang berduka,
dan mengangkat jiwa-jiwa yang yang berharga ke tempat yang tinggi” (dalam
Conference Report, April 1990, 61–62; atau Ensign, Mei 1990, 46–47).
Tekankan bahwa sebagai anggota Gereja Yesus Kristus, kita memiliki misi
penyelamatan. “Misi kehidupan kita, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus,”
ujar Presiden Gordon B. Hinckley, “haruslah merupakan misi untuk
menyelamatkan” (dalam Conference Report, Oktober 1991, 78; atau Ensign,
November 1991, 59). Seperti yang dikatakan Presiden Monson, pelayanan kita
mungkin tidak sedramatis seperti pengurbanan yang dilakukan oleh ketiga
pemuda dalam cerita ini. Akan tetapi, kita dapat membantu menyelamatkan
anggota keluarga, teman-teman, dan orang lain melalui upaya sederhana kita
sehari-hari untuk mengasihi, melayani, dan mengajar mereka.
• Hal-hal khusus apakah yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan
mereka yang membutuhkan bantuan? (Tulislah jawaban anggota kelas di
papan tulis. Sebagai bagian dari pembahasan, bagikanlah kutipan berikut).
Merujuk pada penderitaan rombongan gerobak tangan Martin dan Willie,
Presiden Hinckley mengatakan:
“Saya bersyukur bahwa pengalaman keperintisan zaman dahulu telah usai.
Saya bersyukur bahwa kita tidak memiliki saudara seiman yang tedampar di
tengah badai salju, cuaca membeku dan sekarat, sewaktu mereka berusaha
untuk datang ke Sion mereka di pengunungan. Tetapi ada sejumlah orang
yang berada dalam keadaan putus asa dan yang berseru memohon
petolongan dan bantuan.
Ada begitu banyak orang yang mengalami kelaparan dan kemiskinan di
seluruh dunia yang memerlukan bantuan .... Kita mempunyai tugas suci
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untuk menggapai dan membantu mereka, mengangkat mereka, memberi
mereka makan jika mereka lapar, menyirami rohani mereka jika mereka
haus akan kebenaran dan kebaikan.
Ada begitu banyak kaum remaja yang berjalan tanpa tujuan dan terlibat secara
tragis dengan narkoba, geng, kemerosotan moral, dan segala macam masalah
yang menyertai hal-hal ini. Ada janda yang merindukan suara bersahabat dan
roh kepedulian yang berbicara tentang kasih. Ada di antara mereka yang
dahulunya hangat dalam iman tetapi sekarang telah dingin. Banyak di antara
mereka yang ingin kembali, tetapi tidak tahu caranya. Mereka memerlukan
tangan yang mau membantu. Dengan sedikit usaha banyak dari mereka dapat
dibawa kembali untuk makan kembali di meja Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, saya berharap dan berdoa, agar kita masing-masing
yang telah berperan serta dalam konferensi yang hebat ini, mau mencari
mereka yang membutuhkan pertolongan, yang berada dalam keadaan putus
asa dan sulit, serta mengangkat mereka dalam roh kasih kembali ke pangkuan
Gereja, di mana tangan-tangan yang kuat dan hati yang penuh kasih akan
menghangatkan mereka, menghibur, mendukung, serta membawa mereka ke
jalan hidup yang bahagia dan produktif” (dalam Conference Report, Oktober
1996, 118; atau Liahona, Januari 1997, 81).
Mintalah anggota kelas membaca tulisan suci berikut, mencari nasihat
mengenai apa yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan mereka
yang membutuhkan pertolongan. Gunakan pertanyaan-pertanyaan
untuk mendorong pembahasan dan penerapan.
a. A&P 4:3–7; Moroni 7:45–48. Bagaimanakah sifat-sifat yang dicantumkan
dalam ayat-ayat ini dapat membantu kita menyelamatkan orang yang
membutuhkan pertolongan?
b. A&P 18:10–16. Kesempatan-kesempatan apakah yang kita miliki untuk
mengajarkan Injil dan menuntun orang lain pada pertobatan?
c. A&P 52:40. Apakah yang dapat kita lakukan untuk membantu “orang yang
miskin dan yang membutuhkan, yang sakit dan yang menderita”? Mengapa
kita bukan murid Juruselamat jika kita tidak membantu orang yang
membutuhkan?
d. A&P 81:5–6. Apakah yang dimaksud dengan “angkatkan tangan yang terkulai
dan kuatkan lutut yang lemah”? Bagaimanakah perintah ini dapat berlaku
bagi kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani?
e. Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah
Meninggal:58. Bagaimanakah kita menyelamatkan orang melalui pekerjaan
bait suci?
f. 3 Nefi 18:31–32. Apakah yang dapat kita lakukan untuk “terus melayani”
mereka yang telah murtad?
• Mintalah anggota kelas untuk memikirkan tentang penyelamatan rombongan
gerobak tangan Martin dan Willie. Sewaktu kita berusaha untuk menyelamatkan
orang lain, Apakah yang dapat kita pelajari dari teladan Presiden Young dan para
Orang Suci yang menyelamatkan rombongan gerobak tangan yang terdampar itu
(Jawaban dapat mencakup: bahwa kita hendaknya tidak menunda-nunda usaha
penyelamatan kita, dan bahwa sering kali kita perlu mengesampingkan rasa
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kkawatir kita dalam mengurus kebutuhan orang yang membutuhkan
pertolongan, dan bahwa kita hendaknya menjalankan iman).
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Imbaulah anggota kelas untuk mencari cara-cara agar dapat menerapkan asasasas yang dibahas dalam pelajaran ini. Tekankan bahwa sewaktu kita berusaha
untuk membantu orang lain yang membutuhkan penyelamatan, kita tidak
boleh kehilangan harapan. Kita harus mengesampingkan perasaan
mementingkan diri, dan kita harus mengulurkan tangan kita dengan kasih.
Sewaktu digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian mengenai kebenarankebenaran dari yang dibahas dalam pelajaran.

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih dari gagasan berikut sebagai
tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. “Kami mengenal [Allah] dalam keadaan kami yang paling ekstrim”
Mintalah seorang anggota kelas untuk bersiap membagikan cerita mengenai
Nellie Pucell dari Pusaka Kita, halaman 87. Mintalah seorang anggota kelas
lainnya untuk bersiap membagikan kisah tentang pria yang bersaksi bahwa dia
dan para pionir kereta tangan lainnya “mengenal [Allah] dalam keadaan paling
esktrim [mereka]” (Pusaka Kita, hlm. 88).
• Apakah yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Bagaimanakah Anda telah
melihat bahwa kita dapat mengenal Allah dengan lebih baik sewaktu kita
bertahan terhadap pencobaan-pencobaan?
Sebagai bagian dari pembahasan ini, Anda mungkin ingin agar anggota kelas
membaca A&P 122:5–8.
2. “Jika dunia perlu diselamatkan, maka kita harus melakukannya”
Untuk menekankan tanggung jawab kita dalam menyelamatkan mereka yang
membutuhkan pertolongan, bagikanlah pernyataan berikut oleh Presiden
Gordon B. Hinckley:
“Pesan kita penting sekali, jika Anda memikirkan bahwa keselamatan,
keselamatan kekal dunia, bergantung pada Gereja ini. Setelah segala sesuatu
diucapkan dan dilakukan, jika dunia perlu diselamatkan, maka kita harus
melakukannya. Kita tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab ini. Tidak
ada umat lain mana pun dalam sejarah dunia yang pernah menerima mandat
seperti yang telah kita terima. Kita bertanggung jawab terhadap semua orang
yang pernah hidup di bumi. Itu mencakup pekerjaan sejarah keluarga dan
pekerjaan bait suci. Kita bertanggung jawab terhadap semua orang yang
sekarang hidup di bumi, dan itu mencakup pekerjaan misionaris kita. Dan kita
akan bertanggung jawab terhadap semua orang yang akan hidup di bumi ini”
(Church News, 3 Juli 1999, 3).
3. Penyajian video “Dicobai dalam Segala Hal”
Jika kaset video Ajaran-Ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933) tersedia, pertimbangkanlah untuk memperlihatkan segmen video
berdurasi empat menit berjudul “Dicobai dalam Segala Hal.”
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“Padang Belantara Akan
Bersorak-Sorak dan Berbunga;
Seperti Bunga Mawar”
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Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memahami bagaimana mereka telah diberkati
oleh pengurbanan para Orang Suci masa awal di Lembah Salt Lake dan untuk
mendorong mereka mengikuti teladan para anggota yang penuh iman ini.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa Pusaka Kita, halaman 105–108.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar
Anggota Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk
pada bahan dalam pelajaran.
3. Mintalah anggota kelas untuk bersiap merangkum bagian-bagian berikut
dari Pusaka Kita:
a. “Tahun Pertama di Lembah” dan “Penjelajahan” (hlm. 92–95).
b. “Panggilan untuk Menetap” (hlm. 98–100).
c. “Misionaris Memenuhi Panggilan” (hlm. 95–98).
d. “Pekerjaan Misi” (hlm. 105–108).
4. Jika gambar-gambar berikut tersedia, bersiaplah untuk memperlihatkannya
dalam pelajaran: Bait Suci Salt Lake (62433; Perangkat Gambar Seni Injil 502;
hlm. 256 dalam buku pedoman ini); Brigham Young (Perangkat Gambar Seni
Injil 507); dan John Taylor (Perangkat Gambar Seni Injil 508).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Perlihatkan sebuah gambar Bait Suci Salt Lake. Jelaskan bahwa jauh sampai di
dalam tanah bait suci ini terdapat landasan blok-blok batu yang kuat. Landasan
tersebut telah menopang bait suci yang luar biasa ini selama lebih dari 150 tahun.
• Mengapa penting sekali agar landasan sebuah bangunan kuat dan dalam?
Jelaskan bahwa sama seperti gedung-gedung memerlukan landasan yang kuat,
demikian pula kehidupan kita. Pelajaran ini membahas tentang pembangunan Bait
Suci Salt Lake dan usaha-usaha para pionir untuk menempati rumah baru mereka
dan menyebarkan Injil. Pelajaran ini juga membahas tentang beberapa asas
landasan yang dimiliki para Orang Suci masa awal untuk membangun kehidupan
mereka dan bagaimana kita dapat belajar dari teladan-teladan mereka.
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Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas yang Anda bahas.
1. “Di sini akan berdiri bait suci Allah kita.”
Jelaskan bahwa pada tanggal 28 Juli 1847, empat hari setelah tiba di Lembah
Salt Lake, Presiden Brigham Young berdiri di tempat Bait Suci Salt Lake sekarang
berdiri. Dia menancapkan tongkatnya ke dalam tanah dan mengatakan, “Di sini
akan berdiri bait suci Allah kita”(dalam Wilford Woodruff, Deseret Evening News,
25 Juli 1888, 2). Maka dimulailah pengurbanan dan berkat-berkat dari
pembangunan sebuah bait suci lain.
Penatua John A. Widtsoe dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, “Para pionir
lapar dan lelah, mereka membutuhkan makanan dan istirahat; lingkungan yang
ada di hadapan mereka tidak bersahabat; tetapi di tengah-tengah lingkungan
yang membutuhkan penanganan fisik itu mereka lebih mengutamakan
pembangunan bait suci dan makanan rohani dan kekuatan yang dapat
diberikan oleh bait suci” (dalam Conference Report, April 1943, 38).
Dalam waktu satu minggu setelah Presiden Young memberi tanda bagi tempat
bait suci, para Orang Suci mulai mengadakan survei di kota baru tersebut,
dengan bait suci sebagai pusat survei. Rancangan kota menjadikan bait suci
sebagai fokus bagi orang-orang.
• Mengapa bait suci seharusnya menjadi pusat di dalam kehidupan kita
pada zaman sekarang? (lihat kutipan berikut). Bagaimanakah kita dapat
menjadikan bait suci sebagai bagian yang lebih penting dari kehidupan kita?
Presiden Howard W. Hunter mengajarkan:
“Kita ... menekankan berkat-berkat pribadi dari penyembahan di bait suci
dan kesucian serta keselamatan yang tersedia di dalam gedung yang kudus
tersebut. Itu adalah rumah Tuhan, sebuah tempat wahyu dan kedamaian.
Sewaktu kita menghadiri bait suci, kita belajar lebih banyak dan lebih dalam
lagi mengenai tujuan kehidupan dan makna Kurban Tebusan TuhanYesus
Kristus. Marilah kita menjadikan bait suci sebagai bait suci untuk menyembah
dan bait suci untuk membuat perjanjian dan bait suci untuk menikah, yang
merupakan tujuan utama kehidupan duniawi dan pengalaman agung
kehidupan fana kita ....
Semoga Anda memperkenankan makna dan keindahan serta kedamaian bait
suci datang lebih langsung ke dalam kehidupan Anda sehari-hari”(dalam
Conference Report, Oktober 1994, 118; atau Ensign, November 1994, 87–88).
Perlihatkan gambar Bait Suci Salt Lake. Jelaskan bahwa penggalian untuk
membuat landasan yang besar untuk bangunan tersebut dilakukan dengan
tangan, yang membutuhkan ribuan jam kerja. Batu-batu penjuru diletakkan
pada tanggal 6 April 1853. Setelah beberapa tahun mengerjakan landasan, para
Orang Suci berhenti bekerja karena suatu masalah dengan pemerintah Amerika
Serikat. Presiden Amerika Serikat telah mendengar cerita-cerita palsu bahwa
para Orang Suci memberontak terhadap pemerintah, sehingga dia mengutus
sepasukan tentara ke Lembah Salt Lake. Sebagai tanggapannya, Presiden Young
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menyuruh para Orang Suci menutupi landasan bait suci dengan tanah untuk
memperlihatkan seolah-olah tempat itu hanya merupakan lapangan biasa.
Ketika para Orang Suci kemudian membuka penutup tanah dari landasan batu
pasir tersebut, mereka memerhatikan batu-batu tersebut ada yang retak. Mereka
mengangkat batu pasir tersebut dan menggantikannya dengan blok-blok batu
granit yang kuat. Presiden Young memerintahkan agar hanya menggunakan
bahan-bahan dan tukang bangunan yang terbaik untuk membangun bait suci
tersebut. Dia mengatakan:
“Saya ingin agar bait suci dibangun dengan cara yang akan membuatnya tahan
sampai Milenium. Ini bukan satu-satunya bait suci yang akan kita bangun; akan
ada ratusan bait suci lagi dibangun dan dikuduskan kepada Tuhan .... Dan
setelah Milenium berakhir, ... saya ingin agar bait suci tersebut masih tetap
berdiri sebagai tanda peringatan iman, ketabahan dan ketekunan para Orang
Suci Allah di pegunungan, di abad ke sembilan belas” (Discourses of Brigham
Young, diseleksi oleh John A. Widtsoe [1941], 395).
Diperlukan waktu bertahun-tahun bagi para Orang Suci untuk menggali,
mengangkut, dan membentuk blok-blok batu granit untuk membangun bait
suci tersebut. Pada masa ini, mereka pun harus berjuang untuk dapat bertahan
hidup, karena mereka kehilangan hasil panen akibat cuaca dingin, melayani
sebagai misionaris di tempat-tempat yang jauh, dan menerima pemanggilan
untuk meninggalkan rumah mereka serta mendirikan permukiman-permukiman
di daerah-daerah terpencil. Meskipun menghadapi banyak tantangan ini,
para Orang Suci tetap tabah, dan dengan bantuan Tuhan mereka dapat
mengatasinya. Bait Suci Salt Lake didedikasi pada tahun 1893, empat puluh
tahun setelah batu-batu penjuru pertama diletakkan.
• Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari ketabahan para Orang Suci
sewaktu mereka membangun Bait Suci Salt Lake? Bagaimanakah teladan
para Orang Suci tersebut dapat membantu kita?
Ketika Jeffrey R. Holland menjadi Presiden Universitas Brigham Young,
dia membandingkan bangunan kehidupan kita dengan bangunan Bait
Suci Salt Lake:
“Majalah Scientific American yang terkemuka merujuk pada [Bait Suci Salt
Lake] sebagai ‘monumen bagi ketabahan orang Mormon.’ Dan memang
demikianlah adanya. Darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Hal-hal
terbaik selalu patut diselesaikan.’Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah
bait Allah?’ (1 Korintus 3:16). Yang jelas kita adalah bait suci Allah. Betapa
pun lama dan sulit usaha tersebut, kita harus terus membentuk dan
memasang batu-batu yang akan menjadikan hasil karya kita ‘suatu
pertunjukan yang agung dan mengagumkan.’ Kita harus memanfaatkan
setiap kesempatan untuk belajar dan tumbuh, mendapatkan impian dan
melihat penglihatan, mewujudkannya, menunggu dengan sabar ketika kita
tidak memiliki pilihan lain, menunggu dengan sabar tetapi tetap berusaha
untuk menjalankan iman .... Kita sedang meletakkan landasan suatu
pekerjaan yang besar—yaitu masa depan kita yang tak terhingga” (However
Long and Hard the Road [1985], 127).
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Bait Suci Salt Lake. Dikuduskan tahun 1893, diperlukan waktu 40 tahun untuk membangun
bait suci ini.

2. Para Orang Suci patuh sewaktu mereka bermukim dan menetap di
Lembah Salt Lake dan daerah-daerah sekitarnya.
Jelaskan bahwa para Orang Suci menghadapi tantangan besar sewaktu mereka
mulai berusaha bermukim di Lembah Salt Lake dan daerah-daerah sekitarnya.
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk merangkum bagian-bagian
“Tahun Pertama di Lembah” dan “Penjelajahan” dari Pusaka Kita, halaman 92–95.
• Sifat-sifat apakah yang membantu para Orang Suci mengatasi kesulitankesulitan besar yang mereka hadapi pada tahun-tahun pertama kehidupan
mereka di Lembah Salt Lake? Situasi-situasi apakah di dalam kehidupan kita
sekarang yang mungkin membutuhkan sifat-sifat seperti ini?
• Bagaimanakah para Orang Suci diberkati pada masa-masa sulit mereka?
Bagaimanakah Tuhan telah memberkati Anda pada masa-masa sulit Anda?
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk merangkum bagian
“Panggilan untuk Menetap” dari Pusaka Kita, halaman 98–101.
• Hal apakah yang membuat Anda terkesan mengenai cerita dari Charles Lowell
Walker dan Charles C. Rich?
Jelaskan bahwa kedua pria dan keluarga mereka adalah teladan yang besar
tentang kepatuhan. Salah satu ajaran besar dalam sejarah Gereja adalah bahwa
kita akan diberkati sewaktu kita mematuhi Tuhan dan mengikuti para nabi-Nya.
Ajaran dan Perjanjian juga berisi banyak ajaran mengenai berkat-berkat
kepatuhan. Bacalah tulisan suci berikut bersama anggota kelas. Bahaslah
apa yang diajarkan masing-masing bagian tulisan suci mengenai kepatuhan,
seperti yang diperlihatkan di bawah.
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a. A&P 58:2–4. (Jika kita mematuhi perintah-perintah dan “beriman dalam
pencobaan,” kita akan “dimahkotai dengan banyak kemuliaan”).
b. A&P 64:33–34. (Mereka yang bersedia dan patuh akan diberkati di tanah Sion
pada zaman akhir).
c. A&P 82:10. (Tuhan terikat ketika kita melakukan perintah-Nya. Dia akan
memberkati kita ketika kita mematuhi perintah-perintah-Nya).
d. A&P 93:1. (Mereka yang bertobat, datang kepada Juruselamat, dan mematuhi
perintah-perintah-Nya akan melihat muka-Nya).
e. A&P 130:19–21. (Seseorang yang memperoleh lebih banyak pengetahuan dan
kecerdasan melalui ketekunan dan kepatuhan dalam kehidupan ini akan
memperoleh manfaat di kehidupan yang akan datang. Kita memperoleh
berkat-berkat dengan mematuhi hukum-hukum Allah).
• Pengalaman-pengalaman apakah yang patut Anda bagikan, yang telah
mengajar Anda mengenai pentingnya kepatuhan? Meskipun kita tidak
dipanggil untuk menetap di wilayah-wilayah baru, dalam hal-hal apakah kita
diminta untuk mematuhi nabi di zaman sekarang? Perasaan apakah yang
Anda miliki ketika Anda patuh pada kehendak Allah?
3. Misionaris melakukan pengurbanan untuk mengajarkan Injil di
seluruh dunia.
Jelaskan bahwa sewaktu para Orang Suci bermukim di Lembah Salt Lake,
Presiden Brigham Young memanggil banyak misionaris untuk melayani di
seluruh dunia. Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk merangkum
bagian “Misionaris Memenuhi Panggilan” dari Pusaka Kita, halaman 95–98.
• Di bagian-bagian dunia manakah para Orang Suci mengkhotbahkan Injil
sewaktu Presiden Brigham Young memimpin Gereja? Pengurbananpengurbanan apakah yang dilakukan para Orang Suci di masa awal
untuk membagikan Injil kepada orang-orang di seluruh dunia?
• Bagaimanakah iman dan doa Penatua Lorenzo Snow membantu membuka
hati orang-orang di Italia terhadap pesan Injil?
• Apakah yang dapat kita pelajari dari teladan Penatua Edward Stevenson?
Elizabeth dan Charles Wood? Penatua Joseph F. Smith?
Presiden Brigham Young memimpin Gereja selama 33 tahun. Setelah Presiden
Young meninggal tahun 1877, John Taylor memimpin Gereja selama tiga tahun
sebagai Presiden Kuorum Dua Belas dan kemudian didukung sebagai Presiden
Gereja pada tanggal 10 Oktober 1880 (Pusaka Kita, hlm. 105).
Jelaskan bahwa di bawah kepemimpinan President Taylor, para Orang Suci terus
mengkhotbahkan Injil di seluruh dunia. Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi
untuk merangkum bagian “Pekerjaan Misi” dari Pusaka Kita, halaman 105–108.
• Di bagian dunia manakah para Orang Suci mengkhotbahkan Injil ketika
Presiden John Taylor memimpin Gereja?
• Bagaimanakah Milton Trejo dibimbing sepanjang kehidupannya untuk dapat
berperan serta dalam pembangunan kerajaan Allah? Bagaimanakah kita dapat
lebih mempersiapkan diri kita untuk membangun kerajaan Allah?
• Apakah yang dapat kita pelajari dari Penatua Thomas Biesinger? Penatua Kimo
Pelio dan Samuela Manoa? Penatua dan Sister Dean? Jonathan dan Kitty Napela?
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Tekankan bahwa di Lembah Salt Lake, para Orang Suci membangun landasan
yang kuat bagi bait suci Tuhan dan bagi kehidupan mereka. Imbaulah anggota
kelas untuk mengikuti teladan para Orang Suci masa awal dalam iman,
ketabahan, kepatuhan, dan keinginan untuk membagikan Injil. Sewaktu
digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran
yang dibahas dalam pelajaran.

“Kami Bersyukur bagi Nabi”
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Tujuan

Untuk membantu anggota kelas mengenali perlunya nabi yang hidup,
memahami peranannya, dan dengan lebih setia mematuhi nasihatnya.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dalam pelajaran ini dan Pusaka
Kita, halaman 131.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan
dalam pelajaran.
3. Mintalah seorang anggota kelas untuk bersiap menceritakan kisah mengenai
Penatua Spencer W. Kimball membantu seorang ibu dan anak-anaknya di
sebuah bandara (Pusaka Kita, hlm. 131).
4. Bersiaplah untuk meminta anggota kelas menyanyikan “Kami Bersyukur
bagi Nabi” (Nyanyian Rohani, no. 8) jika Anda merencanakan untuk
menggunakannya pada akhir pelajaran. Atau mintalah seorang anggota
kelas atau sekelompok anggota kelas bersiap menyanyikannya.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Bagikanlah kisah berikut, yang diceritakan oleh Presiden Hugh B. Brown dari
Presidensi Utama:
Sebelum Presiden Brown dipanggil sebagai Pembesar Umum, dia tinggal
beberapa tahun di Inggris bekerja sebagai seorang pengacara. Dia berteman
dengan seorang pria Inggris terkemuka yang adalah seorang anggota Perwakilan
Rakyat dan mantan hakim di mahkamah agung Inggris. Kedua pria tersebut
sering membahas mengenai berbagai pokok pembicaraan, termasuk agama.
Tahun 1939, ketika ada gejala bahwa Perang Dunia II akan segera berkecamuk,
pria Inggris yang gagah tersebut meminta Brother Brown untuk datang ke
kantornya. Dia meminta Brother Brown untuk mempertahankan keyakinan
agamanya dengan cara yang sama dia akan menangani sebuah kasus hukum.
Dalam sebuah ceramah konferensi umum, Presiden Brown mengingat sebagian
dari pembicaraan mereka:
“Saya mulai dengan mengajukan pertanyaan, ‘Boleh saya mulai, pak, dengan
asumsi bahwa Anda adalah seorang Kristen?’
‘Ya, saya orang Kristen.’
‘Saya kira Anda percaya pada Alkitab—Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru?’
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“ ‘Ya, saya percaya!’
Pria Inggris yang gagah tersebut mengatakan bahwa dia percaya cerita-cerita
dalam Alkitab mengenai Tuhan yang berbicara kepada para nabi. Akan tetapi,
dia bersikeras bahwa komunikasi seperti itu berhenti setelah Kebangkitan
Kristus. Percakapan tersebut berlanjut dengan pertanyaan lainnya dari Brother
Brown: “Mengapa menurut Anda komunikasi itu telah berhenti?”
“ ‘Saya tidak tahu.’
“ ‘Menurut Anda, Allah belum berbicara apa pun sejak itu?’
“ ‘Setahu saya, belum.’
“ ‘Izinkanlah saya menyarankan beberapa kemungkinan alasan mengapa Dia
belum berbicara apa pun. Mungkin karena Dia tidak dapat melakukannya. Dia
telah kehilangan kuasa.’
“Dia mengatakan, ‘Tentu saja Anda akan dianggap menghujat Allah dengan
mengatakan demikian.’
“ ‘Jika Anda tidak dapat menerima hal itu, mungkin Dia tidak berbicara kepada
manusia karena Dia tidak mengasihi kita lagi. Dia tidak lagi tertarik dengan
urusan-urusan manusia.’
“ ‘Bukan begitu,’ ujarnya, ‘Allah mengasihi semua orang, dan Dia tidak
membedakan orang.’
“ ‘Kalau begitu, ... satu-satunya jawaban yang mungkin menurut hemat saya
adalah bahwa karena kita tidak membutuhkan Dia. Kita telah membuat begitu
banyak kemajuan yang cepat dalam pendidikan dan ilmu sains sehingga kita
tidak membutuhkan Allah lagi.’
“Lalu dia mengatakan, dan suaranya bergetar sewaktu memikirkan tentang
perang yang akan berkecamuk, ‘Tuan Brown, tidak pernah sebelumnya dalam
sejarah dunia dimana suara Allah sangat dibutuhkan seperti sekarang. Mungkin
Anda dapat mengatakan kepada saya mengapa Dia tidak dapat berbicara lagi
kepada manusia.’
“Jawaban saya adalah, ‘Dia memang masih berbicara, Dia telah berbicara; tetapi
manusia memerlukan iman untuk mendengarkan suara-Nya’” (dalam Conference
Report, Oktober 1967, 117–118; atau Improvement Era, Desember 1967, 36–37).
Tekankan bahwa Tuhan masih terus berbicara di zaman sekarang melalui
seorang nabi yang hidup. Pelajaran ini membahas tentang berkat-berkat karena
dipimpin oleh seorang nabi yang masih hidup dan tentang tanggung jawab kita
untuk mengikuti nasihatnya.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas yang Anda bahas.
1. Kebutuhan kita terhadap seorang nabi yang masih hidup
• Mengapa kita membutuhkan seorang nabi yang masih hidup? (Anda dapat
menekankan bahwa nasihat dari nabi yang masih hidup membantu kita
menanggapi semua masalah besar dan kebutuhan-kebutuhan di zaman kita).
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Sewaktu melayani sebagai Presiden Kuorum Dua Belas, Presiden Ezra Taft
Benson mengatakan, “Nabi yang paling penting, sepanjang yang menyangkut
kita, adalah nabi yang hidup di zaman kita. Inilah nabi yang memiliki
petunjuk-petunjuk dari Allah untuk kita di zaman sekarang. Wahyu Allah
kepada Adam tidak memberikan petunjuk kepada Nuh cara membuat
bahtera. Setiap generasi membutuhkan tulisan suci zaman dahulu dan tulisan
suci zaman sekarang dari nabi yang masih hidup. Oleh karena itu, bacaan dan
renungan paling penting yang harus Anda lakukan adalah dari perkataan juru
bicara Tuhan yang terkini dan terilhami” (dalam Conference Report, Korea
Area Conference 1975, 52).
• Bagaimanakah Anda telah diberkati karena ada nabi yang masih hidup di
bumi sekarang?
2. Peranan nabi kita yang masih hidup
Jelaskan bahwa semua anggota Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul
adalah nabi, pelihat, dan pewahyu. Akan tetapi, hanya Presiden Gereja yang
memiliki wewenang untuk menerima wahyu bagi seluruh Gereja dan untuk
menjalankan semua kunci imamat yang diperlukan untuk memimpin Gereja.
Ajaran dan Perjanjian memberikan keterangan penting mengenai peranan nabi
kita yang masih hidup. Mintalah anggota kelas untuk membaca rujukan-rujukan
tulisan yang dicetak miring berikut. Kemudian mintalah mereka mengenali apa
yang diajarkan tulisan suci tersebut mengenai peranan nabi kita yang masih
hidup (saran jawaban terdapat di dalam kurung). Rangkumlah jawaban mereka
di papan tulis. Kemudian bahaslah jawaban mereka.
A. Ajaran dan Perjanjian 1:38; 21:4–5; 43:2; 68:3–4. (Nabi berbicara atas nama
Tuhan dan mengungkapkan kehendak Tuhan).
• Beberapa hal apakah kita telah menerima bimbingan dari para nabi baru-baru
ini? (Jawaban dapat mencakup: membangun keluarga yang kuat, melakukan
pekerjaan bait suci, membantu anggota baru Gereja, mencegah dari berutang,
dan membaca Kitab Mormon).
B. Ajaran dan Perjanjian 20:21–26; Mosia 13:33. (Nabi bersaksi tentang Yesus Kristus
dan mengajarkan Injil).
• Bagaimanakah kesaksian Anda tentang Juruselamat telah diperkuat oleh
perkataan nabi yang masih hidup?
C. Ajaran dan Perjanjian 21:1; Mosia 8:13–18. (Nabi adalah seorang pewahyu).
• Apakah pelihat itu? (Pelihat adalah seorang nabi yang kepadanya telah
dianugerahi kuasa besar untuk mengetahui masa lalu dan masa yang akan
datang. Dia dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui atau tersembunyi.
Dia juga dapat memiliki kuasa untuk menerjemahkan catatan-catatan kuno).
• Bacalah A&P 101:43–54 bersama anggota kelas. Dalam perumpamaan ini,
perintah manakah yang lalai dilakukan oleh para pelayan? (lihat A&P
101:46–50). Apakah yang dapat dihindari seandainya para pelayan
membangun menara tersebut? (lihat A&P 101:51–54). Bagaimanakah
hal ini berlaku terhadap perhatian kita kepada Presiden Gereja?
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• Presiden Gereja dapat melihat musuh “selagi dia masih jauh” (A&P 101:54).
Bahaya-bahaya apakah yang telah dilihat dan diperingatkan kepada kita oleh
nabi-nabi zaman akhir?
D.Ajaran dan Perjanjian 107:91–92. (Nabi mengetuai Gereja).
• Berkat-berkat apakah yang kita terima karena Gereja yang benar selalu
dipimpin oleh nabi yang dipilih dan dibimbing oleh Allah?
• Bagaimanakah kita dapat mendukung nabi dalam peranannya sebagai
Presiden Gereja? (lihat A&P 107:22).
3. Mengindahkan perkataan nabi kita yang masih hidup
• Bacalah A&P 21:4–6 bersama anggota kelas. Apakah yang diajarkan ayat-ayat
ini mengenai tanggung jawab kita untuk mendengarkan nabi? Apakah yang
dijanjikan Tuhan kepada kita jika kita mematuhi nasihat nabi?
Presiden Harold B. Lee mengajarkan, “Satu-satunya keselamatan yang kita
miliki sebagai anggota Gereja ini adalah melakukan tepat seperti yang
diperintahkan Tuhan kepada Gereja ketika Gereja diorganisasi [lihat A&P
21:4–5] .... Akan ada hal-hal yang membutuhkan kesabaran dan iman. Anda
mungkin tidak menyukai hal-hal yang datang dari pejabat Gereja. Hal itu
mungkin bertentangan dengan pandangan-pandangan politik Anda. Hal itu
mungkin bertentangan dengan pandangan-pandangan sosial Anda. Hal itu
mungkin mencampuri kehidupan sosial Anda. Tetapi jika Anda
mendengarkan hal-hal ini, seolah-olah dari mulut Tuhan sendiri, dengan
kesabaran dan iman, maka janjinya adalah bahwa ‘alam maut tidak akan
berkuasa terhadapmu’ [A&P 21:6]” (dalam Conference Report, Oktober 1970,
152; atau Improvement Era, Desember 1970, 126).
• Bagaimanakah kita dapat mempelajari nasihat yang diilhami dari nabi?
(Dengan mempelajari ceramah-ceramah konferensi umum, Pesan Presidensi
Utama, dan artikel-artikel lain dalam majalah-majalah Gereja dan dengan
mendengarkan surat dari Presidensi Utama yang dibacakan di pertemuanpertemuan Gereja).
Di akhir sebuah konferensi umum, Presiden Ezra Taft Benson mengatakan,
“Untuk enam bulan ke depan, majalah Ensign edisi konferensi Anda
hendaknya berada di samping kitab-kitab standar Anda dan hendaknya
senantiasa dibaca (dalam Conference Report, April 1988, 97; atau Ensign,
Mei 1988, 84).
Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas, Penatua Harold B. Lee membuat
pernyataan serupa dalam konferensi umum. Dia mengatakan bahwa laporan
dalam konferensi hendaknya “menjadi penuntun bagi perilaku [kita] dan
pembicaraan kita selama enam bulan ke depan” (dalam Conference Report,
April 1946, 68).
• Bagaimanakah kita dapat mempelajari dan menggunakan ceramah-ceramah
nabi dalam konferensi umum dengan lebih baik lagi, baik untuk pribadi
maupun untuk keluarga kita?
• Bagaimanakah Anda telah diberkati ketika Anda mengikuti nasihat nabi?
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Bagikanlah cerita berikut yang diceritakan oleh Penatua Bruce D. Porter dari
Tujuh Puluh:
“Ketika saya dan istri saya baru menikah, kami tinggal di daerah Boston, kota
tempat saya kuliah. Seorang pasangan muda lainnya pindah ke lingkungan
kami tidak lama setelah kami pindah. Mereka baru menjadi anggota gereja
kira-kira dua tahun .... Saya merasa cemas mengenai bagaimana mereka akan
menjalani hidup, ... sehingga saya dengan senang hati menerima pemanggilan
untuk menjadi pengajar ke rumah mereka. Saya menantikan saat untuk
membantu memperkuat kesaksian mereka akan Injil.
Suatu malam saya dan rekan saya tiba di apartemen mereka yang sederhana
untuk mengadakan pengajaran ke rumah. Mereka baru saja mengadakan malam
keluarga dengan anak bayi mereka. Terpikir dalam benak saya bahwa akan baik
sekali jika saya dan istri saya mulai mengadakan malam keluarga sendiri sehingga
... ketika kami memiliki anak kami sudah terbiasa dengan malam keluarga.
Kemudian mereka dengan bersemangat memperlihatkan kepada kami Buku
Kenangan mereka di mana di dalam buku tersebut mereka telah mengumpulkan
banyak nama leluhur dari kedua belah pihak, suami dan istri. Saya teringat
bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali saya membuka Buku Kenangan saya.
Setelah menyajikan pelajaran kami, mereka membawa kami ke beranda belakang
yang ditutupi dengan kawat nyamuk di mana di situ terdapat tumpukan ember
es krim yang berisi gandum, gula, tepung dan makanan lainnya—persediaan
makanan yang lengkap untuk satu tahun. Sebelumnya saya berpikir bahwa,
bagaimana pun, sebagai siswa nasihat persediaan makanan satu tahun tidak
berlaku bagi kami! Saat itu juga saya merasa sangat rendah hati. Saya telah
datang untuk mengajar mereka, tetapi justru merekalah yang memberikan
pelajaran secara terperinci kepada saya. Sewaktu kami meninggalkan apartemen
kecil mereka saya memerhatikan sebuah gambar bait suci di dinding dekat pintu
mereka. Saya teringat bahwa Presiden Spencer W. Kimball pernah mengatakan
agar setiap rumah Orang Suci Zaman Akhir hendaknya memiliki gambar bait suci
yang diperlihatkan dengan jelas di rumah mereka, dan saya teringat bahwa kami
belum memilikinya ....
Saya pulang ke rumah, dipenuhi dengan roh pertobatan, dan menemukan
sebuah gambar kecil Bait Suci Swiss dalam sebuah brosur misionaris. Saya
mengguntingnya dan menempelkannya di dinding kami. Sejak saat itu
kami selalu memiliki gambar bait suci di rumah kami. Setiap kali saya
memandangnya, teringat oleh saya sepasang suami istri muda yang telah
mengajar kami apa makna sesungguhnya dari ‘mengikuti nabi’” (ceramah
diberikan dalam konferensi Wilayah Bountiful Mueller Park, 17 Januari 1999).
4. Nabi zaman akhir adalah teladan kasih Kristus
Tekankan bahwa para Presiden Gereja telah melayani orang lain tanpa
mementingkan diri dan dengan kasih yang sangat besar. Kita dapat belajar
banyak dari teladan mereka.
Ceritakan kisah berikut dari kehidupan Nabi Joseph Smith:
John Lyman Smith dan keluarganya datang ke Nauvoo ketika kota itu pertama
kali ditempati oleh para Orang Suci. Satu-satunya tempat yang dapat ditemukan
keluarga tersebut untuk tinggal adalah sebuah kandang hewan yang terbuat dari
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balok-balok kayu. Tidak lama setelah itu, setiap orang dalam keluarga tersebut,
kecuali sang ibu menderita demam sebagai akibat tinggal di daerah berawa.
John Lyman menceritakan pengalaman ini:
“Nabi Joseph Smith bersama adiknya Harum mengunjungi kami dan melakukan
pemberkatan kepada kami semua, ayah mengigau akibat demam itu. Kata-kata
mereka sangat menghibur kami, sewaktu mereka berkata dalam nama Tuhan
‘Anda akan sembuh kembali.’ Sewaktu akan meninggalkan gubuk kami, Joseph
mengenakan sandalnya pada kaki ayah saya dan meloncat ke atas kudanya dari
ambang pintu dan pergi dengan kaki telanjang. Keesokan harinya Joseph
memindahkan ayah ke rumahnya sendiri dan merawatnya sampai beliau
sembuh sama sekali” (dikutip dari Stories about Joseph Smith the Prophet: A
Collection of Incidents Related by Friends Who Knew Him, dikumpulkan oleh
Edwin F. Parry [1934], 33–34).
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk membagikan cerita tentang
Penatua Spencer W. Kimball membantu seorang ibu dan anak-anaknya di
sebuah bandara (Pusaka Kita, hlm. 136).
Setelah penyajian dari anggota kelas tersebut, ceritakanlah kisah berikut
mengenai Presiden Gordon B. Hinckley:
Pada tahun 1998 sebuah badai yang hebat telah menyebabkan kehancuran yang
besar di Amerika Tengah. Gereja mengirimkan sejumlah besar bantuan makanan
dan persediaan, tetapi Presiden Gordon B. Hinckley merasa bahwa dia harus
pergi ke Honduras dan Nikaragua untuk menemui orang-orang dan memberi
semangat kepada mereka di sana. Kemudian dalam kebaktian Natal, Presiden
Hinckley menceritakan tentang seorang anak perempuan berusia dua tahun
yang dia jumpai dalam perjalanan yang telah menjadi anak yatim karena
bencana tersebut. Ibunya meninggal beberapa bulan sebelum terjadi badai, dan
ketika badai tersebut datang, ayahnya menumpuk perabot di rumahnya untuk
mencegah masuknya air yang semakin tinggi.
Presiden Hinckley menceritakan bahwa sang ayah “mengambil sebuah kasur
kecil dan menaruhnya di bagian atas dan meletakkan [putrinya] di atas kasur
tersebut. Dalam keadaan kalut dan putus asa dia terkena serangan stroke dan
meninggal ... Tidak seorang pun yang tahu mengenai anak perempuan itu,
sampai seorang pemuda, dua hari kemudian, kebetulan melihat ke dalam rumah
yang telah ditinggalkan penghuninya tersebut dan melihat anak gadis tersebut
masih hidup. Dengan lembut dia menurunkan anak perempuan tersebut dan
memberikannya kepada uskup dan istrinya. Di situlah Presiden Hinckley
bertemu dengan anak perempuan tersebut ....
Saya berharap bahwa pada perayaan Natal ini, ketika tidak ada lagi hadiah
diberikan kepada orang-orang yang telah mengalami kehancuran ini, agar anak
perempuan kecil ini dapat menerima mungkin sedikit rasa permen, sesuatu yang
manis dan enak. Saya harus memastikan agar hal itu terjadi.
Semoga Allah memberkati orang-orang di mana pun mereka berada ... agar hati
mereka dapat terbuka dan tangan mereka diulurkan untuk membantu orangorang yang membutuhkan pertolongan” (Church News, 12 Desember 1998, 4).
• Apakah yang membuat Anda terkesan mengenai tindakan para nabi ini?
Apakah yang dapat kita pelajari dari teladan mereka?
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Rangkuman

Tekankan bahwa kita dibimbing oleh firman Allah yang diberikan melalui nabiNya. Sewaktu kita mendengarkan nasihat nabi dan bertindak sesuai dengan
petunjuk-petunjuknya, kita akan menerima pengarahan dan kekuatan yang
diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan di zaman kita. Sewaktu
digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran yang
dibahas dalam pelajaran.
Anda dapat meminta anggota kelas menyanyikan “Kami Bersyukur bagi Nabi”
(Nyanyian Rohani, no. 8). Atau mintalah anggota kelas yang telah ditugasi atau
kelompok anggota kelas menyanyikannya.

Gagasan Mengajar
Tambahan

1. Nabi tidak akan pernah menyesatkan kita
Tekankan bahwa kita dapat memercayai sepenuhnya bahwa nabi yang telah
ditunjuk oleh Allah akan senantiasa membimbing kita dengan benar.
Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas, Penatua Ezra Taft Benson
mengajarkan, “Teruslah mengikuti Nabi, karena Tuhan tidak akan pernah
membiarkan Nabi-Nya menyesatkan Gereja ini” (dalam Conference Report,
Oktober 1966, 123; atau Improvement Era, Desember 1966, 1145).
Sewaktu melayani sebagai penasihat dalam Presidensi Utama, Presiden Joseph F.
Smith mengajarkan, “Jika [Presiden Gereja] menjadi tidak setia, Allah akan
menyingkirkannya dari kedudukannya. Saya bersaksi dalam nama Allah Israel
bahwa Dia tidak akan membiarkan pemimpin Gereja, dia yang telah dipilih-Nya
untuk berdiri sebagai pimpinan, untuk melanggar hukum-hukum-Nya dan
menjadi murtad; pada saat dia mengambil jalan yang akhirnya akan menuju ke
arah itu, Allah akan menyingkirkan dia. Mengapa? Karena membiarkan orang
jahat menduduki jabatan itu, berarti memperkenankan, seolah-olah, sumber
kebenaran menjadi tercemar, yang merupakan sesuatu yang tidak akan pernah
Dia izinkan” Gospel Doctrine, edisi ke-5 [1939], 44–45).
2. Nubuat dan wahyu tentang perang
Sewaktu Anda membahas tentang peranan seorang nabi, Anda dapat membaca
A&P 87 bersama anggota kelas. Wahyu ini diberikan melalui Joseph Smith pada
tahun 1832. Wahyu ini meramalkan tentang Perang Saudara Amerika Serikat,
yang terjadi mulai tahun 1861.
3. Penyajian video “Penjaga di Menara”
Jika kaset video Ajaran-Ajaran dari Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja
(53933) tersedia, pertimbangkanlah untuk memperlihatkan segmen video
berdurasi empat menit “Penjaga di Menara.”
4. Sumbangan Presiden Gereja zaman akhir
Perlihatkan gambar para Presiden Gereja (62575; Perangkat Gambar Seni Injil
401, 507–520; lihat juga hlm. 266). Jika Anda menggunakan gambar-gambar
dari perpustakaan gedung pertemuan atau Perangkat Gambar Seni Injil, Anda
dapat memperlihatkan nama nabi dan tahun mereka melayani sebagai Presiden
Gereja, seperti yang diperlihatkan pada halaman 266.
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Mintalah anggota kelas untuk membuka “Kronologi Sejarah Gereja”(hlm.
328–330 dalam buku pedoman ini dan hlm. 31–33 dalam Penuntun Belajar
Anggota Kelas). Jelaskan bahwa sumber ini bermanfaat untuk menemukan
beberapa sumbangan penting dari masing-masing Presiden Gereja.

266

Joseph Smith
1830–1844

Brigham Young
1847–1877

John Taylor
1880–1887

Wilford Woodruff
1889–1898

Lorenzo Snow
1898–1901

Joseph F. Smith
1901–1918

Heber J. Grant
1918–1945

George Albert Smith
1945–1951

David O. McKay
1951–1970

Joseph Fielding Smith
1970–1972

Harold B. Lee
1972–1973

Spencer W. Kimball
1973–1985

Ezra Taft Benson
1985–1994

Howard W. Hunter
1994–1995

Gordon B. Hinckley
1995–

“Dengan Cara-Ku Sendiri”
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Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memahami asas-asas kesejahteraan rohani dan
jasmani dan membuat tekad untuk menjadi mandiri dan melayani orang miskin
dan yang melarat.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 38:30; 42:30–31, 42; 58:26–28; 104:13–18; dan
tulisan suci lainnya dalam pelajaran ini.
b. Pusaka Kita, halaman 117–118, 121–124.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan dalam
pelajaran.
3. Mintalah anggota kelas untuk bersiap merangkum keterangan berikut dari
Pusaka Kita:
a. Pembentukan program kesejahteraan (hlm. 121).
b. Bantuan kesejahteraan diberikan kepada orang-orang di Eropa setelah
Perang Dunia II (hlm. 124–126).
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah sebuah tas
ransel ke kelas. Juga bawalah beberapa batu besar dengan diberi label berikut:
Kurangnya iman, Kemalasan, Kurangnya pendidikan, Utang, Lalai mempersiapkan
diri bagi masa depan.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Mintalah seorang anggota kelas untuk mengenakan tas ransel atau mengangkat
kantong yang telah Anda bawa ke dalam kelas (lihat “Persiapan,” nomor 4).
Jelaskan bahwa banyak di antara kita yang membawa beban berat yang tidak
perlu sepanjang kehidupan kita. Mulailah menambah batu-batu ke dalam tas
ransel atau kantong satu per satu, sambil membahas mengapa setiap batu dapat
menambah beban. Setelah Anda menambahkan batu terakhir, mintalah kelas
memerhatikan betapa berat beban tas sekarang.
Sekarang keluarkan batu-batu tersebut satu per satu. Jelaskan bahwa sewaktu
kita memikul tanggung jawab dengan membebaskan kita dari beberapa beban
ini, kehidupan kita menjadi lebih baik.
Jelaskan bahwa para nabi zaman akhir selalu mengajarkan pentingnya menjadi
mandiri dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Pelajaran ini
membahas asas-asas ini maupun program kesejahteraan Gereja, yang
mendorong para anggota untuk menerapkan asas-asas ini.
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Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan-bahan pelajaran yang akan memenuhi
kebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas yang Anda bahas.
1. Mengembangkan kemandirian rohani
• Bacalah A&P 38:30 bersama anggota kelas. Apakah yang diajarkan bagian
tulisan suci ini mengenai pentingnya kemandirian? Bagaimanakah Anda
telah menemukan bahwa nasihat ini benar dalam kehidupan Anda?
• Apakah yang dimaksud dengan mandiri dalam hal-hal rohani? (Kita
hendaknya berusaha mengembangkan kekuatan rohani yang akan
memungkinkan kita dapat mengatasi masalah-masalah sulit di dalam
kehidupan dan memperkuat orang lain pada saat mereka membutuhkan
bantuan kerohanian). Mengapa penting menjadi mandiri secara rohani?
Penatua Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan:
“Kita telah diajar untuk menyimpan persediaan makanan, pakaian, dan jika
mungkin bahan bakar selama satu tahun—di rumah .... Tidak dapatkah kita
melihat asas yang sama berlaku bagi ilham dan wahyu, penyelesaian
masalah, nasihat, dan bimbingan? Kita memerlukan sumber tersebut
tersimpan di setiap rumah ....
Jika kita kehilangan kebebasan emosional dan rohani dan kemandirian kita,
maka kita dapat menjadi lemah, sama seperti, bahkan mungkin melebihi
daripada ketika kita secara materi bergantung pada orang lain” (dalam
Conference Report, April 1978, 136–137; atau Ensign, Mei 1978, 91–92).
• Bagaimanakah kita dapat menjadi mandiri dalam hal-hal rohani?
• Bagaimanakah orang tua dapat membantu anak-anak mereka belajar mandiri
dalam hal-hal rohani?
2. Mengembangkan kemandirian dalam bidang jasmani
• Apakah yang dimaksud dengan mandiri dalam hal-hal jasmani? (Kita
hendaknya menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan Tuhan untuk
mengurus diri kita sendiri dan keluarga kita. Ketika kita mampu secara fisik
dan emosional, kita hendaknya tidak boleh memindahkan beban tugas
mengurus diri kita dan keluarga kita kepada orang lain). Mengapa mandiri
secara jasmani penting?
• Bagaimanakah kita dapat mandiri secara jasmani? (Jawaban dapat mencakup:
belajar bekerja secara efektif, menyimpan makanan dan kebutuhan-kebutuhan
penting lainnya untuk keperluan mendesak, mengelola keuangan kita dengan
baik, dan memperoleh pendidikan yang baik. Gunakan keterangan berikut
untuk dibahas atau untuk ditambahkan pada jawaban anggota kelas. Untuk
keterangan mengenai memperoleh pendidikan yang baik lihat pelajaran 23).
Bekerja
Jelaskan bahwa tidak lama setelah tiba di Lembah Salt Lake, Presiden Brigham
Young menyebut daerah tersebut Deseret, yang dalam Kitab Mormon artinya
“lebah madu” (Eter 2:3). Presiden Young ingin agar para Orang Suci giat di
kampung halaman baru mereka dan bekerja bersama untuk tujuan kebaikan
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bersama, sama dengan lebah madu. Kita hendaknya memiliki sikap yang sama
terhadap pekerjaan di dalam kehidupan kita.
• Bacalah A&P 42:42 dan 56:17 bersama anggota kelas. Peringatan-peringatan
apakah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka yang memilih untuk
malas? Apakah nilai pekerjaan di dalam kehidupan kita? (lihat kutipan
berikut). Bagaimanakah pekerjaan telah menjadi berkat di dalam kehidupan
Anda? Bagaimanakah Anda telah belajar nilai dari pekerjaan? Bagaimanakah
orang dewasa dapat mengajar anak-anak mengenai nilai suatu pekerjaan?
“Untuk menjadi mandiri, seseorang harus bekerja. Bekerja adalah usaha fisik,
mental atau rohani. Ini adalah sumber dasar kebahagiaan, sumber harga diri
dan kemakmuran. Melalui kerja, orang-orang melaksanakan banyak hal baik
dalam hidup mereka” (Buku-Pegangan-Petunjuk Gereja, Buku 2: Para Pemimpin
Imamat dan Organisasi Pelengkap [1998], 257).
• Penatua Neal A. Maxwell dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, “Bekerja
senantiasa merupakan kebutuhan rohani bahkan jika, untuk sebagian orang,
bekerja itu bukanlah merupakan kebutuhan ekonomi” (dalam Conference
Report, April 1998, 50; atau Liahona, Juli 1998, 45). Mengapa bekerja adalah
penting bagi kita baik secara rohani maupun secara jasmani?
Penyimpanan makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya
Jelaskan bahwa selama bertahun-tahun, para nabi zaman akhir telah meminta
kita untuk menyimpan persediaan makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya
jika memungkinkan untuk persediaan satu tahun. Jika kita mengikuti nasihat
ini, kita akan menjadi lebih mandiri karena kita dapat mengurus diri kita sendiri
pada saat-saat yang dibutuhkan.
Buku-Pegangan-Petunjuk Gereja menjelaskan:
“Para pemimpin Gereja tidak memberi rumusan terperinci mengenai apa yang
harus disimpan. Melainkan mereka menyarankan agar para anggota Gereja
mulai menyimpan apa yang diperlukan untuk mempertahankan hidup jika
mereka tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dimakan ....
Melalui rencana yang cermat, kebanyakan anggota Gereja dapat menyimpan
persediaan bahan pokok yang diperlukan selama setahun untuk menunjang
hidup. Tetapi, sebagian anggota tidak mempunyai uang atau tempat untuk
penyimpanan seperti itu dan sebagian dilarang hukum untuk menyediakan
bahan makanan untuk setahun. Para anggota ini hendaknya menyimpan
sebanyak mungkin menurut keadaan mereka. Semua anggota dapat
menyediakan sendiri secara lebih aman dengan belajar menghasilkan dan
menyiapkan bahan makanan pokok” (Buku 2, 258).
• Apakah bahan makanan pokok yang dapat disimpan di daerah Anda? Apakah
yang telah Anda dan orang lain lakukan untuk mengumpulkan persediaan
bahan makanan untuk disimpan? Bagaimanakah memiliki persediaan
makanan yang cukup dapat menjadi berkat-berkat rohani maupun jasmani?
Keamanan keuangan
Agar dapat mandiri, penting sekali bagi kita untuk mengetahui cara mengelola
uang kita. Pengelolaan uang yang tidak baik dapat menuntun pada banyak
masalah dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita.
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• Apakah yang dapat kita lakukan untuk menjadi lebih mandiri di dalam
keuangan kita? Bagaimanakah orang tua dapat mengajar anak-anak untuk
menjadi mandiri dalam keuangan?
Buku-Pegangan-Petunjuk Gereja menjelaskan: “Untuk menjadi mandiri dalam
mengelola sumber, para anggota Gereja hendaknya membayar persepuluhan
dan sumbangan, hindari utang yang tak perlu, menabung untuk masa depan
dan memenuhi semua kewajiban yang telah dijanjikan. Para anggota
hendaknya juga menggunakan sumber mereka, termasuk waktu mereka,
secara hemat dan hindari menghamburkannya” (Buku 2, 258).
• Bagaimanakah membayar persepuluhan dapat membantu kita mengelola
sumber-sumber kita dengan lebih baik lagi?
• Mengapa penting agar kita menghindarkan diri dari utang yang tidak perlu?
Praktik-praktik apakah yang telah membantu Anda terhindar dari utang atau
ke luar dari utang?
Presiden Gordon B. Hinckley memperingatkan mengenai bahaya dari utang:
“Saya mendesak Anda untuk berhemat dalam pengeluaran Anda; disiplinkan
diri Anda sendiri dalam belanja Anda untuk menghindari utang sebisa
mungkin. Bayarlah lunas utang secepat Anda bisa, dan bebaskan diri Anda
dari perbudakan ....
... Jika Anda telah melunasi utang-utang Anda, jika Anda memiliki simpanan,
meskipun sedikit, maka jika badai mengguncang kepala Anda, Anda akan
memiliki tempat berlindung bagi istri dan anak-anak Anda serta kedamaian di
dalam hati Anda” (dalam Conference Report, Oktober 1998, 72; atau Liahona,
Januari 1999, 66).
3. Memelihara orang yang melarat
Dalam Ajaran dan Perjanjian, Tuhan berulangkali menekankan pentingnya
memelihara orang yang melarat. Bacalah ayat-ayat berikut bersama anggota
kelas. Kenalilah apa yang diajarkan oleh masing-masing bagian tulisan suci
mengenai tanggung jawab kita memelihara mereka yang melarat.
a. A&P 42:30–31. (Sewaktu kita memberikan makanan kita kepada orang miskin,
itu berarti kita melakukannya kepada Tuhan).
b. A&P 44:6. (Kita “harus mengunjungi mereka yang miskin dan yang melarat
dan memberi pertolongan kepada mereka”).
c. A&P 52:40. (Jika kita tidak mengingat orang miskin, yang melarat, yang sakit,
dan yang menderita, kita bukan murid Juruselamat).
d. A&P 56:16. (Jika kita kaya dan tidak membagikan kekayaan kita kepada orang
miskin, maka kekayaan kita akan merusak jiwa kita).
e. A&P 88:123. (Kita hendaknya saling mengasihi dan saling memberi
sebagaimana yang disyaratkan Injil).
f. A&P 104:18. (Jika kita tidak membagikan kelimpahan kita kepada orang
miskin, maka kita akan tinggal di antara orang jahat dalam sisksaan).
• Dalam A&P 104:13–18, Tuhan menjelaskan cara-Nya dengan memenuhi
kebutuhan-kebutuhan jasmani bagi anak-anak-Nya. Bagaimanakah “cara”
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Tuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi orang miskin? Apakah
tanggung jawab kita ketika kita menerima kelimpahan dari Tuhan? (lihat juga
Yakub 2:17–19).
Jelaskan bahwa menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi orang miskin dan
yang membutuhkan bantuan dengan “cara” Tuhan berarti membantu mereka
yang membutuhkan bantuan dengan memberi sesuai dengan yang telah kita
terima dari Allah. Itu berarti memberikan dengan sukarela dan penuh kasih,
mengakui bahwa Bapa Surgawi adalah sumber segala berkat dan bahwa kita
bertanggung jawab untuk menggunakan berkat-berkat tersebut untuk
melayani orang lain. Mereka yang menerima bantuan ini hendaknya
menerimanya dengan penuh syukur. Mereka hendaknya menggunakannya
untuk membebaskan mereka dari keterbatasan-keterbatasan dalam kebutuhan
mereka dan agar dapat lebih mampu bangkit dengan kekuatan penuh. Mereka
hendaknya berusaha mengulurkan tangan untuk membantu orang lain.
• Bagaimanakah kita diberkati ketika kita memberi kepada orang lain yang
membutuhkan bantuan? Bagaimanakah Anda telah diberkati karena orang
lain telah memberikan kepada Anda bantuan pada saat Anda
membutuhkannya?
Jelaskan bahwa ada banyak cara kita dapat membantu mereka yang
membutuhkan bantuan. Gereja menyediakan cara-cara yang terorganisasi
dimana kita dapat memberikan bantuan, dan kita juga dapat memelihara
mereka yang berada di sekitar kita secara diam-diam dan pribadi.
• Salah satu cara kita dapat memberikan bantuan bagi yang membutuhkan
bantuan adalah dengan memberikan persembahan puasa. Bagaimanakah
persembahan puasa digunakan untuk memelihara orang miskin? (Para uskup
menggunakan sumbangan tersebut untuk menyediakan makanan, tempat
berlindung, pakaian, dan bantuan lainnya kepada mereka yang
membutuhkan).
• Seberapa banyak persembahan puasa yang hendaknya kita sumbangkan?
(Lihat kutipan berikut). Mengapa penting bagi kita untuk memberi
persembahan puasa?
“Gereja menetapkan satu hari Minggu setiap bulan sebagai hari puasa. Pada
hari ini para anggota Gereja tidak makan atau minum untuk dua hidangan
berturutan. Mereka ... memberikan kepada Gereja persembahan puasa
sedikitnya setara dengan harga makanan yang tidak mereka makan. Jika
mungkin, para anggota hendaknya amat murah hati dan memberikan lebih
daripada harga dua hidangan” (Buku-Pegangan-Petunjuk Gereja, Buku 2, 256).
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai puasa dan sumbangan persembahan
puasa, lihat pelajaran 17.
Cara lain Gereja membantu kita menyediakan kebutuhan bagi yang melarat
adalah melalui bantuan kemanusiaan yang terorganisasi. Selama bertahuntahun Gereja telah terlibat dalam bantuan kemanusiaan dan usaha-usaha
kemandirian di seluruh dunia. Bantuan ini diberikan kepada para anggota
maupun nonanggota untuk membantu menghilangkan dampak-dampak
menghancurkan dari kemiskinan, peperangan, dan bencana alam.
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• Bagaimanakah para anggota secara perorangan dapat memberikan sumbangan
kepada dana bantuan kemanusiaan Gereja? (Dengan mengisi kolom yang
tepat dalam slip sumbangan persepuluhan. Anda mungkin perlu
memperlihatkan kepada angota kelas salah satu dari slip ini). Bagaimanakah
bantuan kemanusiaan Gereja telah memberkati mereka yang membutuhkan?
Presiden Thomas S. Monson memberitahukan mengenai beberapa hasil dari
bantuan kemanusiaan Gereja:
“Pada tahun 1992 badai yang menghancurkan ... menyerang pantai timur
Florida sehingga meninggalkan puing-puing reruntuhan di belakangnya, di
mana rumah-rumah hancur, atap-atap beterbangan, orang-orang kelaparan.
Para anggota kita berada di sana untuk membantu. Mereka membersihkan
rumah demi rumah dan memperbaiki kerusakan tanpa meminta bayaran.
Mereka tidak mempersoalkan agama atau warna kulit penghuni dari rumahrumah tersebut ....
Nun jauh di kaki bukit di lereng-lereng bagian barat Gunung Kenya, di
sepanjang Lembah Rift yang besar, kini mengalir air bersih yang dapat
diminum untuk memuaskan dahaga orang-orang yang haus. Proyek air
minum telah mengubah kehidupan lebih dari 1.100 keluarga. Ketika pada
mulanya kami menyadari perlunya air bersih, kami dapat membantu
mendanai sebuah proyek atas kerja sama dengan TechnoServe, sebuah
organisasi sukarela swasta. Dengan tenaga yang disediakan oleh orangorang desa, air bersih yang dapat diminum sekarang mengalir melalui pipa
sepanjang kira-kira 40 kilometer menuju daerah yang terdiri dari 15 desa.
Berkat sederhana memiliki air minum yang aman diminum mengingatkan
kita pada firman Tuhan, ‘Ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum’
[Matius 25:35]” (“Our Brothers’ Keepers,” Ensign, Juni 1998, 37).
• Selain kesempatan-kesempatan yang disediakan Gereja, kita hendaknya
mencari cara-cara lain untuk memberkati orang-orang di sekitar kita yang
membutuhkan bantuan. Bacalah A&P 58:26–28 bersama anggota kelas.
Bagaimanakah kita dapat menerapkan tulisan suci ini dalam usaha kita
untuk melayani orang yang miskin dan yang melarat?
• Apakah beberapa rintangan yang mungkin kita hadapi dalam mengurus
orang yang miskin dan yang melarat? Bagaimanakah kita dapat mengatasi
rintangan-rintangan ini?
4. Program kesejahteraan Gereja
Jelaskan bahwa pada tahun 1936, setelah menerima ilham dari Tuhan,
Presidensi Utama membentuk program kesejahteraan Gereja sebagai cara yang
terorganisasi untuk mendorong kemandirian dan untuk membantu mereka
yang membutuhkan bantuan. Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk
melaporkan mengenai pendirian program kesejahteraan Gereja dari Pusaka Kita,
halaman 121.
Anda dapat membagikan pernyataan berikut dari Presidensi Utama untuk
menekankan tujuan dari program kesejahteraan Gereja:
“Tujuan utama kami adalah membentuk, sepanjang hal itu dapat dilaksanakan,
suatu sistem dimana kutukan kemalasan dapat disingkirkan, kejahatan meminta
sedekah dilenyapkan, kebebasan, kerajinan, penghematan, dan rasa harga diri,
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sekali lagi dapat ditumbuhkembangkan di antara umat kami. Tujuan Gereja
adalah membantu anggotanya agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pekerjaan
ditempatkan kembali sebagai asas yang mengendalikan kehidupan anggota
Gereja kita” (dalam Conference Report, Oktober 1936, 3).
• Bagaimanakah program kesejahteraan Gereja membantu memenuhi tujuantujuan ini?
Jelaskan bahwa batuan Gereja kepada orang-orang di Eropa setelah Perang
Dunia II adalah contoh yang mengilhami mengenai bagaimana program
kesejahteraan Gereja dapat memberkati banyak orang. Mintalah anggota kelas
yang telah ditugasi untuk melaporkan mengenai bagaimana program
kesejahteraan telah memberkati mereka yang membutuhkan bantuan di Eropa,
mulai dengan alinea 6 pada halaman 124 dari Pusaka Kita sampai alinea terakhir
di halaman 126.
• Hal apakah yang membuat Anda terkesan mengenai usaha-usaha mereka
yang terlibat dalam proyek-proyek ini? Dalam hal-hal apakah kita dapat
mengikuti teladan mereka?
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Tekankan mengenai pentingnya menjadi mandiri dan memelihara orang miskin
dan yang membutuhkan bantuan. Anda dapat memberikan kesaksian mengenai
bagaimana kehidupan Anda telah diberkati karena mematuhi asas-asas ini.

Anda dapat menggunakan salah satu atau kedua gagasan berikut sebagai
tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Pendidikan adalah penting untuk kemandirian
Tekankan bahwa para anggota Gereja senantiasa telah dinasihati untuk
menjadikan diri mereka terdidik sebaik mungkin. Para Orang Suci di masa
awal sangat berminat melanjutkan pendidikan mereka. Pada tahun pertama
di Lembah Salt Lake, pelajaran sekolah untuk anak-anak dilakukan di sebuah
tenda. Kemudian, para pemimpin Gereja mengarahkan setiap lingkungan untuk
mendirikan sekolah. Universitas Deseret didirikan pada tahun 1850. Untuk
keterangan tambahan mengenai nilai pendidikan dalam mengembangkan
kemandirian, lihat pelajaran 23.
2. Penyajian video “Memelihara Orang yang Melarat”
Jika penyajian video Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja (53912) tersedia,
pertimbangkanlah untuk memperlihatkan segmen video berdurasi tujuh menit
yang berjudul “Memelihara Orang yang Melarat.”
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“Hati Anak-Anak Akan Dibalikkan
terhadap Ayah Mereka”

Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memahami perlunya mencari leluhur mereka
dan menerima tata cara-tata cara imamat atas nama mereka.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 2; 110:13–16; 138; Joseph Smith 2:37–39.
b. Pusaka Kita, halaman 111–112, 113–114, 117–119.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan
tersebut dalam pelajaran.
3. Berikan tugas-tugas berikut jauh hari sebelumnya:
a. Mintalah seorang anggota kelas bersiap merangkum cerita mengenai Uskup
Henry Ballard dan putrinya dari Pusaka Kita, halaman 111–112.
b. Mintalah seorang anggota kelas lainnya untuk bersiap melaporkan secara
singkat mengenai wahyu yang diterima Presiden Wilford Woodruff
mengenai melacak sejarah keluarga kita dan mengenai memeteraikan anakanak kepada orang tua mereka (lihat alinea 2 hlm. 114 dari Pusaka Kita).
c. Mintalah seorang atau dua anggota kelas untuk bersiap menceritakan
secara singkat mengenai pengalaman mereka dalam melakukan tata caratata cara imamat bagi orang yang telah meninggal. Mintalah para anggota
kelas ini untuk menceritakan mengenai bagaimana perasaan mereka
terhadap orang-orang yang tata caranya telah mereka lakukan.
d. Mintalah seorang anggota kelas untuk bersiap melaporkan secara singkat
mengenai nubuat Presiden Joseph F. Smith bahwa waktunya akan tiba
ketika di tanah ini akan “dibangun bait-bait suci” (lihat alinea 6 hlm.
118 dari Pusaka Kita).
4. Jika gambar-gambar berikut tersedia, bersiaplah untuk menggunakannya
dalam pelajaran: Elia Memulihkan Kuasa untuk Memeteraikan Keluarga bagi
Kekekalan (Perangkat Gambar Seni Injil 417); Wilford Woodruff (Perangkat
Gambar Seni Injil 509); Joseph F. Smith (Perangkat Gambar Seni Injil 511);
dan Gordon B. Hinckley (63001; Perangkat Gambar Seni Injil 520). Daripada
menggunakan gambar-gambar President Woodruff, Presiden Smith, dan
Presiden Hinckley, Anda dapat menggunakan gambar para Nabi Zaman
Akhir (62575; Perangkat Gambar Seni Injil 506).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian
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Jika pantas, bagikan kisah berikut atau gunakan kegiatan Anda sendiri untuk
memulai pelajaran.

Frederick William Hurst bekerja sebagai penambang emas di Australia ketika dia
pertama kali mendengar misionaris Orang Suci Zaman Akhir mengkhotbahkan
Injil yang telah dipulihkan. Dia dan saudara lelakinya Charles dibaptiskan bulan
Januari 1854. Dia berusaha membantu para anggota keluarganya yang lain untuk
dipertobatkan, tetapi mereka menolak dia dan kebenaran yang dia ajarkan.
Fred tinggal di Kota Salt Lake selama empat tahun setelah menjadi anggota
Gereja, dan dia melayani dengan penuh iman sebagai misionaris di berbagai
negara. Dia juga bekerja sebagai seorang pelukis di Bait Suci Salt Lake
Dalam salah satu catatan terakhir dalam buku jurnalnya, dia menulis: “Kira-kira
pada tanggal 1 Maret 1893, saya berada sendirian di ruang makan, semua orang
sudah tidur. Saya duduk di kursi ketika dengan sangat terkejut kakak saya Alfred
masuk dan duduk di hadapan meja saya dan tersenyum. Saya berkata kepadanya
(dia kelihatan begitu tenang); ‘Kapan kamu tiba di Utah?’
Dia berkata, ‘Saya baru saja dari Dunia Roh, yang kamu lihat ini bukan tubuh
saya, tubuh saya sedang terbaring di kuburan. Saya ingin mengatakan kepadamu
bahwa ketika kamu melayani sebagai misionaris kamu mengatakan banyak hal
mengenai Injil, dan dunia yang akan datang, dan mengenai Dunia Roh sebagai
dunia yang nyata dan dapat dirasakan seperti bumi. Waktu itu saya tidak
memercayaimu tetapi setelah saya meninggal dan pergi ke sana dan melihat
dengan mata kepala sendiri saya menyadari bahwa kamu telah mengatakan
hal yang sebenarnya. Saya menghadiri pertemuan-pertemuan Gereja orang
Mormon.’ Dia mengangkat tangannya dan mengatakan dengan penuh
kehangatan, ‘Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati saya.
Saya percaya pada iman, dan pertobatan dan pembaptisan bagi pengampunan
dosa-dosa, tetapi hanya sampai itu saja. Saya mengharapkan kamu untuk
melakukan pekerjaan bait suci bagi saya .... Saya mengamatimu dengan seksama
.... Kami semua mengharapkan kamu sebagai kepala kami dalam pekerjaan
besar ini. Saya ingin memberitahumu bahwa ada banyak roh yang meratap dan
berduka karena keluarga Gereja mereka di sini tidak bertanggung jawab dan tidak
melakukan apa-apa bagi mereka’” (Diary of Frederick William Hurst, dikumpulkan
oleh Samuel H. dan Ida Hurst [1961], 204).
Jelaskan bahwa dalam pelajaran ini Anda akan membahas penebusan orang
yang telah meninggal dengan mempelajari secara singkat pekerjaan empat nabi:
Elia, Presiden Wilford Woodruff, Presiden Joseph F. Smith, dan Presiden Gordon
B. Hinckley. Tujuan dari pelajaran ini adalah untuk memperoleh pengertian
yang lebih besar mengenai perlunya menebus orang yang telah meninggal.
Pelajaran berikutnya membahas beberapa cara kita dapat berperan serta
dalam pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan-bahan pelajaran yang akan memenuhi
kebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
1. Elia: “Kunci-kunci tentang kelegaan ini diserahkan ke dalam tanganmu.”
Ajarkan dan bahaslah A&P 2; 110:13–16; Joseph F. Smith—Penglihatan
mengenai Penebusan Orang yang Telah Meninggal:47–48; Joseph Smith 2:37–39.
Perlihatkan gambar Elia memulihkan kuasa pemeteraian imamat.
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• Ketika malaikat Moroni datang kepada Joseph Smith, dia mengatakan bahwa
Elia akan “Menanamkan di dalam hati anak-anak janji yang dibuat kepada
para ayah” (A&P 2:2; Joseph Smith 2:39). Dalam nubuat ini, kata ayah merujuk
kepada leluhur kita. Janji-janji apakah yang diberikan kepada leluhur kita?
Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan, “Apakah janji yang diberikan
kepada leluhur kita yang akan digenapi di zaman akhir dengan membalikkan
hati anak-anak kepada leluhur mereka? Itu adalah janji Tuhan yang diberikan
melalui Henokh, Yesaya, dan para nabi, kepada bangsa-bangsa di bumi bahwa
waktunya akan tiba ketika orang yang telah meninggal akan ditebus” (Doctrines of
Salvation, dikumpulkan oleh Bruce R. McConkie, jilid 3 [1954–1956], 2:154).
Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan, “Allah
memberikan janji itu kepada para bapa bangsa zaman dahulu—Adam, Nuh,
Abraham, Ishak, Yakub dan lain sebagainya—dan tentu saja kita membuat
janji itu kepada leluhur dari pihak ayah dan ibu kita, yaitu mereka yang telah
dilahirkan ke bumi sebelum Injil dipulihkan tetapi yang telah kita janjikan
akan memberikan tata cara-tata cara penyelamatan kepada mereka” (Christ
and the New Covenant [1997], 297).
• Pada tanggal 3 April 1836 di Bait Suci Kirtland, Nabi Elia menampakkan
diri kepada Nabi Joseph Smith dan Oliver Cowdery. Apakah tujuan Elia
mengunjungi Joseph dan Oliver? (lihat A&P 110:13–16; lihat juga A&P 2;
Joseph Smith 2:38–39. Dia menganugerahkan kuasa pemeteraian imamat
kepada Joseph Smith. Kuasa ini memungkinkan adanya pernikahan kekal,
pemeteraian kepada orang tua, dan pekerjaan tata cara bait suci bagi orang
yang telah meninggal).
• Bacalah Joseph Smith 2:37–39 dan Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai
Penebusan Orang yang Telah Meninggal:47–48 bersama anggota kelas.
Mengapa bumi akan “dimusnahkan sama sekali pada waktu kedatangan
[Tuhan]” jika kita tidak memiliki kuasa pemeteraian? (Salah satu tujuan
utama kehidupan di bumi adalah untuk menegakkan hubungan keluarga
kekal. Tanpa kuasa pemeteraian, hal ini mustahil dilakukan).
Penatua Jeffrey R. Holland mengajarkan bahwa tanpa kuasa pemeteraian,
“ikatan keluarga tidak akan ada dalam kekekalan, dan sesungguhnya
keluarga manusia akan ditinggalkan dalam kekekalan dengan ‘tidak memiliki
akar [leluhur] maupun cabang [keturunan].’ Karena sebagaimana ... keluarga
Allah yang dimeteraikan, bersatu, diselamatkan secara selestial adalah tujuan
akhir dari kebakaan, kegagalan apa pun yang terjadi di sini akan merupakan
kutukan, membuat seluruh rencana keselamatan ‘dimusnahkan sama sekali’ ”
(Christ and the New Covenant, 297–298).
2. Presiden Wilford Woodruff: “Harus ada orang yang menebus mereka.”
Perlihatkan gambar Presiden Wilford Woodruff. Jelaskan bahwa Presiden
Woodruff setia terhadap pekerjaan penebusan orang yang telah meninggal
dan pemeteraian keluarga bagi kekekalan. Selama kepemimpinannya, banyak
anggota Gereja melayani sebagai misionaris dalam bidang silsilah, dan tahun
1894 Presidensi Utama membentuk organisasi lembaga silsilah (Pusaka Kita,
hlm. 113–114). Menurut Penatua Russell M. Nelson dari Kuorum Dua Belas
Rasul, “peristiwa-peristiwa dari tahun bersejarah itu [1894] mengukuhkan
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pencarian sejarah keluarga dan pelayanan bait suci sebagai satu pekerjaan di
Gereja” (dalam Conference Report, Oktober 1994, 114; atau Ensign, November
1994, 85).
Gunakan cerita-cerita berikut untuk mengajarkan tentang mendesaknya
pekerjaan bait suci bagi orang yang telah meninggal dan perlunya bagi kita
untuk dimeteraikan bersama orang tua dan leluhur kita.
Mendesaknya pekerjaan bait suci bagi orang-orang yang telah meninggal
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk merangkum cerita mengenai
Uskup Henry Ballard dan putrinya dari Pusaka Kita, halaman 111–112.
Jelaskan bahwa selama beberapa waktu, Presiden Woodruff melayani sebagai
presiden bait suci di St. George, Utah. Di dalam bait suci itulah endowmen bagi
orang yang telah meninggal dilaksanakan untuk pertama kalinya di zaman ini
(lihat Doctrines of Salvation, 2:171). Sewaktu melayani di sana, Presiden Woodruff
dikunjungi oleh banyak roh “orang terkemuka” yang telah meninggal. Mintalah
seorang anggota kelas untuk membagikan cerita berikut oleh Presiden Woodruff:
“Roh-roh orang yang telah meninggal berkumpul di sekeliling saya, ingin
mengetahui mengapa kita tidak menebus mereka. Mereka berkata, ‘Anda telah
menggunakan Rumah Endowmen selama bertahun-tahun, tetapi tidak satu pun
dilakukan untuk kami. Kami telah meletakkan landasan dari pemerintahan yang
kini Anda nikmati, dan sementara kami ... tetap setia terhadapnya dan tetap
beriman kepada Allah. Mereka ini adalah para penandatangan Deklarasi
Kemerdekaan [dari Amerika Serikat], dan mereka menunggu saya selama dua
hari dan dua malam .... Saya langsung pergi ke kolam baptisan dan meminta
Brother McAllister untuk membaptiskan saya bagi para penandatangan Deklarasi
Kemerdekaan, dan lima puluh orang terkemuka lainnya, sehingga jumlah
seluruhnya adalah seratus orang, termasuk John Wesley, Columbus, dan yang
lainnya” (The Discourses of Wilford Woodruff, diseleksi oleh G. Homer Durham
[1946], 160–161).
• Apakah yang dapat kita pelajari dari kedua cerita ini? (Jawaban dapat mencakup:
bahwa mereka yang telah meninggal ingin sekali agar kita melaksanakan tata
cara-tata cara bagi mereka dan bahwa kita hendaknya rajin dalam usaha-usaha
kita untuk menebus orang yang telah meninggal).
Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas, Penatua Wilford Woodruff
mengajarkan, “Selama seribu delapan ratus tahun terakhir, orang-orang yang
telah hidup dan kemudian meninggal tidak pernah mendengarkan suara orangorang yang diilhami, tidak pernah mendengar tentang khotbah Injil, sampai
mereka masuk ke dunia roh. Harus ada orang yang menebus mereka, dengan
melaksanakan tata cara-tata cara seperti itu bagi mereka di dalam daging karena
mereka sendiri tidak dapat melakukannya di dunia roh, dan agar pekerjaan ini
dapat dilaksanakan, kita harus memiliki Bait Suci” (dalam Journal of Discourses,
19:228–229).
Perlunya kita dimeteraikan kepada orang tua dan leluhur kita
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk melaporkan tentang wahyu
yang diterima Presiden Woodruff mengenai menelusuri sejarah keluarga kita
dan memeteraikan anak-anak kepada orang tua mereka (Pusaka Kita, hlm. 114).

277

• Apakah yang diajarkan wahyu ini mengenai keluarga? Bagaimanakah wahyu
membantu menggenapi nubuat mengenai membalikkan hati anak-anak
kepada leluhur mereka?
3. Presiden Joseph F. Smith: “Mata pengertianku terbuka.”
Bacakan atau ceritakan dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri pernyataan
berikut oleh Presiden Woodruff:
“Presiden [Brigham] Young, yang mengikuti Presiden Joseph Smith, ... telah
meletakkan landasan [Bait Suci Salt Lake], maupun bait suci-bait suci lainnya
di gunung-gunung Israel. Untuk apa? Agar kita dapat melaksanakan asas-asas
penebusan ini bagi orang yang telah meninggal. Dia telah melaksanakan semua
yang telah disyaratkan Allah di dalam tangannya. Tetapi dia tidak menerima semua
wahyu mengenai pekerjaan ini; demikian juga Presiden [ John] Taylor dan Wilford
Woodruff tidak menerimanya” (The Discourses of Wilford Woodruff, 153–154).
Perlihatkan gambar Presiden Joseph F. Smith. Jelaskan bahwa Presiden Smith,
Presiden Gereja yang keenam, menerima sebuah wahyu yang membantu
pekerjaan penebusan bagi orang yang telah meninggal terus dilanjutkan.
Pada tanggal 4 Oktober 1918, beberapa minggu sebelum kematiannya, dia
mengatakan di dalam konferensi umum:
“Saya telah mengalami serangan penyakit yang parah selama lima bulan
terakhir .... Saya tidak hidup sendiri selama lima bulan ini. Saya telah tinggal
dalam roh doa, permohonan, iman dan kebulatan tekad; dan saya telah
berbicara dengan Roh Tuhan secara terus-menerus” (dalam Conference Report,
Oktober 1918, 2).
Sehari sebelum Presiden Smith membuat pernyataan ini, dia telah menerima
sebuah wahyu yang akan memperluas pemahaman para Orang Suci mengenai
penebusan orang yang telah meninggal. Wahyu ini sekarang merupakan Ajaran
dan Perjanian bagian 138. Bagian ini adalah catatan tentang kunjungan
Juruselamat ke dunia roh sementara tubuh-Nya terbaring di dalam kubur.
• Apakah yang sedang dilakukan Presiden Smith ketika dia menerima
penglihatan tentang penebusan orang yang telah meninggal? (lihat Joseph F.
Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah Meninggal:1–11.
Dia sedang merenungkan tulisan suci dan Kurban Tebusan Yesus Kristus.
Sementara dia merenungkan tulisan suci, dia tergerak untuk membaca
1 Petrus 3 dan 4, yang mencakup keterangan mengenai pelayanan Yesus
di dunia roh setelah kehidupan fana ).
• Bacalah Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah
Meninggal:12–19 bersama anggota kelas. Siapakah yang dikunjungi Juruselamat
di dunia roh? (Jawaban mencakup hal-hal berikut ini. Anda dapat
merangkumnya di papan tulis).
Juruselamat mengunjungi roh-roh yang:
a. “Telah setia dalam kesaksian tentang Yesus selagi mereka hidup secara fana”
(Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah
Meninggal:12).
b. “Telah mempersembahkan kurban yang serupa kurban yang besar daripada
Putra Allah” (Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang
yang Telah Meninggal:13).
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c. “Telah mengalami penderitaan dalam nama Penebus mereka” (Joseph F.
Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah
Meninggal:13).
d. “Telah meninggalkan kehidupan fana, teguh dalam pengharapan akan suatu
kebangkitan yang mulia, melalui kasih karunia Allah Bapa serta Putra TunggalNya, Yesus Kristus” (Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan
Orang yang Telah Meninggal:14).
e. “Dipenuhi sukacita dan kegembiraan, dan bersorak-sorai bersama-sama,
dikarenakan hari penebusan mereka sudah dekat” (Joseph F. Smith—
Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah Meninggal:15).
• Kepada siapakah Juruselamat tidak berkunjung? (lihat Joseph F. Smith—
Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah Meninggal:20–21).
Apakah yang dilakukan Juruselamat agar Injil dapat dikhotbahkan kepada
“mereka yang telah mati dalam dosa-dosa mereka tanpa sebuah pengetahuan
akan kebenaran”? (lihat Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan
Orang yang Telah Meninggal:27–37. Dia mengorganisasi roh-roh yang benar
dan menugasi mereka untuk mengajar orang-orang yang belum menerima
Injil). Siapakah yang menghkhotbahkan Injil di dunia roh sekarang? (lihat
Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah
Meninggal:57).
• Bacalah Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang
Telah Meninggal:22–24, 57–59 bersama anggota kelas. Mintalah mereka
untuk mencari perbedaan-perbedaan antara mereka di dunia roh yang telah
setia dalam kesaksian terhadap Yesus dan mereka yang tidak setia. Apakah
yang diajarkan ayat-ayat ini mengenai pentingnya mengajarkan Injil di
dunia roh? Bagaimanakah perasaan Anda terhadap tanggung jawab Anda
untuk memberikan tata cara-tata cara imamat bagi orang yang telah
meninggal dari ayat-ayat ini?
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk berbicara secara singkat
mengenai pengalaman dan perasaan mereka sewaktu mereka memberikan
tata cara-tata cara imamat bagi orang yang telah meninggal (lihat “Persiapan,”
nomor 3c).
4. Presiden Gordon B. Hinckley: “Kami bertekad ... untuk membawa bait
suci-bait suci kepada orang-orang.”
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk melaporkan mengenai
nubuat Presiden Joseph F. Smith bahwa waktunya akan tiba ketika tanah
akan “dibangun bait suci-bait suci” (Pusaka Kita, hlm. 118).
Perlihatkan gambar Presiden Gordon B. Hinckley. Jelaskan bahwa Presiden
Hinckley adalah Nabi lainnya yang telah memperluas pemahaman kita
mengenai pekerjaan bait suci. Ketika dia menjadi Presiden Gereja tahun 1995,
ada 47 bait suci yang beroperasi. Kita-kira dua setengah tahun kemudian, dia
membuat pengumuman berikut:
“Ada banyak wilayah Gereja yang terpencil, di mana jumlah anggotanya
sedikit dan kemungkinan untuk mengalamai pertumbuhan yang besar dalam
waktu dekat adalah kecil. Apakah mereka yang tinggal di tempat-tempat
seperti ini ditolak selamanya untuk memperoleh berkat-berkat tata cara bait
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suci? Sewaktu mengunjungi beberapa daerah seperti itu beberapa bulan yang
lalu, kami merenungkan dengan penuh doa pertanyaan ini? Menurut kami,
jawaban yang datang pasti dan jelas.
Kita akan membangun bait suci-bait suci kecil di beberapa daerah ini,
bangunan-bangunan dengan segala fasilitas untuk melaksanakan semua tata
cara. Bangunan-bangunan tersebut akan memiliki standar bait suci, yaitu lebih
tinggi daripada standar gedung pertemuan. Bangunan-bangunan ini akan
mengakomodasi pembaptisan bagi orang yang telah meninggal, pelayanan
endowmen, pemeteraian, dan semua tata cara lainnya yang ada di dalam
rumah Tuhan baik bagi yang masih hidup maupun yang telah meninggal ....
... Kami bertekad ... untuk membawa bait suci kepada orang-orang dan
memungkinkan mereka memiliki setiap kesempatan untuk memperoleh berkatberkat berharga yang datang dari kebaktian di bait suci” (dalam Conference
Report, Oktober 1997, 68–69; atau Liahona, Januari 1998, 49–50).
Pada bulan April 1998, Presiden Hinckley mengumumkan tujuan untuk
memiliki 100 bait suci yang beroperasi pada akhir abad ini (lihat Conference
Report, April 1998, 115; atau Liahona, Juli 1998, 108).
• Bagaimanakah peningkatan pembangunan bait suci telah membawa dampak
bagi Anda? Bagaimanakah hal ini telah membawa dampak terhadap orang-orang
lain yang Anda kenal? (Anda dapat menekankan berapa banyak orang tidak akan
dapat menikmati berkat-berkat bait suci seandainya Presiden Hinckley tidak
menerima wahyu untuk mempercepat pembangunan bait suci-bait suci).
Bagaimanakah dipercepatnya pembangunan bait suci-bait suci akan membawa
dampak terhadap mereka yang telah meninggal tanpa menerima Injil?
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Tekankan bahwa belum pernah dalam sejarah sebelumnya dimana orang-orang
memiliki kesempatan untuk berbuat begitu banyak terhadap begitu banyak
orang seperti yang kita miliki di zaman sekarang. Jelaskan bahwa pelajaran
berikutnya akan mencakup pembahasan mengenai cara-cara khusus berperan
serta dalam pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga. Sebagaimana digerakkan
oleh Roh, berikan kesaksian mengenai pentingnya pekerjaan bait suci dan
sejarah keluarga.

Anda dapat menggunakan gagasan berikut sebagai tambahan untuk rencana
pelajaran yang telah disarankan.
Peran serta remaja dalam pekerjaan bait suci
Jika Anda mengajar remaja, imbaulah mereka untuk berperan serta dalam
pekerjaan bait suci dengan dibaptiskan bagi orang yang telah meninggal. Jika Anda
mengajar orang dewasa, sarankan agar orang tua membantu anak-anak untuk
berperan serta dalam pekerjaan bait suci. Pertimbangkanlah untuk membagikan
cerita berikut yang dituturkan oleh Penatua J. Ballard Washburn dari Tujuh Puluh:
“Setelah konferensi wilayah, saya berbicara dengan sebuah keluarga yang
memiliki anak-anak usia remaja. Saya berkata kepada mereka, ‘Anda harus hidup
dengan benar agar kelak Anda dapat pergi ke bait suci bersama orang tua Anda.’
Seorang remaja putri berusia enam belas tahun menjawab, ‘Oh, kami memang
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pergi ke bait suci bersama orang tua kami hampir setiap minggu. Kami pergi ke
sana dan melakukan baptisan bagi keluarga kami yang namanya ada di dalam
arsip.’ Saya berpikir, Sungguh menyenangkan bagi keluarga-keluarga yang pergi ke
bait suci bersama-sama” (dalam Conference Report, April 1995, 12; atau Ensign,
Mei 1995, 11).
• Dengan cara-cara lainnya apakah remaja dapat memberikan bantuan lebih
lanjut bagi pekerjaan yang dilakukan dalam bait suci? (Jawaban dapat
mencakup: bahwa mereka dapat melakukan penyelidikan sejarah keluarga
dan mendukung usaha orang tua mereka untuk menghadiri bait suci).
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Menemukan Sukacita
dalam Pekerjaan Bait Suci
dan Sejarah Keluarga

Tujuan

Untuk membantu anggota kelas melihat bahwa ada banyak cara berbeda yang
dapat mereka lakukan untuk berperan serta dalam pekerjaan bait suci dan
sejarah keluarga dan mendorong mereka agar menentukan dengan penuh
doa cara-cara mereka dapat berperan serta sekarang.

Persiapan

1. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan
dalam pelajaran.
2. Satu minggu sebelumnya, mintalah dua anggota kelas untuk berperan serta
dalam melakukan pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga untuk minggu
depan. Bantulah mereka memahami bahwa ada banyak cara untuk melakukan
pekerjaan ini. Misalnya, mereka dapat melengkapi catatan kelompok keluarga,
menyerahkan nama leluhur mereka bagi pekerjaan bait suci, menghadiri bait
suci, menulis jurnal atau sejarah pribadi, atau mengajar anak-anak mengenai
leluhur mereka. Mintalah mereka bersiap menceritakan pengalamanpengalaman mereka sebagai bagian dari pelajaran.
3. Anda bisa mendapatkan beberapa sumber yang disediakan Gereja untuk
melakukan pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga agar Anda dapat
memperlihatkannya kepada mereka pada bagian ketiga pelajaran (lihat
hlm. 286). Jika lingkungan atau cabang Anda memiliki konsultan sejarah
keluarga, Anda mungkin perlu memintanya bersiap memberikan penyajian
singkat mengenai sumber-sumber ini.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Tulislah nama Anda di tengah papan tulis. Di bagian papan tulis lainnya,
tulislah nama orang tua Anda, beberapa nama leluhur Anda, dan, jika Anda
orang tua, nama anak-anak Anda. Beritahukanlah secara singat kepada anggota
kelas mengenai hubungan Anda dengan masing-masing orang yang namanya
telah Anda tulis.
Jelaskan bagaimana orang-orang ini telah berpisah untuk sementara waktu.
Misalnya, ada yang berpisah karena kematian. Ada yang berpisah karena
mereka hidup di tempat yang berbeda-beda.
Tekankan bahwa bahkan meskipun para anggota keluarga berpisah untuk
sementara waktu, mereka dapat dipersatukan kembali secara kekal. Hati
mereka dapat berbalik satu sama lain (A&P 110:14–15).
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Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas mengenai cara-cara kita dapat berperan
serta dalam pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga. Sewaktu kita berperan serta
dalam pekerjaan ini, kita memperoleh pemahaman yang lebih besar lagi mengenai
apa maknanya menjadi bagian dari sebuah keluarga yang kekal. Hati kita berbalik
kepada leluhur kita, dan hati para orang tua dan anak-anak saling berbalik.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan-bahan pelajaran yang akan memenuhi
kebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas yang Anda bahas.
Ingatkan anggota kelas bahwa ini adalah bagian kedua dari dua pelajaran
mengenai pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga. Pelajaran 39 membahas
mengenai perlunya menghadiri bait suci dan melaksanakan tata cara-tata cara
imamat atas nama mereka yang telah meninggal tanpa menerima tata cara-tata
cara tersebut. Pelajaran ini membahas mengenai beberapa cara kita dapat
berperan serta dalam pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga.
1. Roh Elia mendorong orang-orang untuk membalikkan hati mereka
kepada leluhur mereka.
Jelaskan bahwa para Orang Suci Zaman Akhir sering berbicara mengenai Roh
Elia. Ungkapan ini merujuk pada keinginan orang-orang untuk “membalikkan
hati para ayah kepada anak-anak, anak-anak kepada para ayah” (A&P 110:15).
Kita menyebut ini Roh Elia karena Elia telah memulihkan kunci-kunci kuasa
pemeteraian imamat kepada Joseph Smith (A&P 110:13–16). Melalui kuasa ini,
tata cara-tata cara pemeteraian dapat dilaksanakan untuk mempersatukan
keluarga secara kekal.
• Roh Elia memengaruhi para anggota Gereja untuk melakukan apa? (Jawaban
dapat mencakup: bahwa Roh Elia menggerakkan kita untuk menerima tata
cara-tata cara bait suci sendiri, melakukan penyelidikan sejarah keluarga, dan
menghadiri bait suci untuk menerima tata cara-tata cara imamat bagi orang
yang telah meninggal. Lihat juga kutipan berikut). Pengalaman-pengalaman
apakah yang pernah Anda miliki ketika Anda merasakan pengaruh Roh Elia?
Presiden Gordon B. Hinckley menekankan, “Semua usaha keras sejarah
keluarga kita diarahkan pada pekerjaan bait suci. Tidak ada tujuan lainnya
bagi bait suci itu. Tata cara-tata cara bait suci menjadi berkat-berkat tertinggi
yang dapat ditawarkan oleh Gereja” (dalam Conference Report, April 1998,
115–116; atau Liahona, Juli 1998, 109).
• Roh Elia menuntun orang-orang di seluruh dunia untuk melakukan hal-hal
apakah? (Jawaban dapat mencakup: bahwa silsilah telah menjadi hobi yang
populer di seluruh dunia dan bahwa kemajuan-kemajuan teknologi membuat
pekerjaan silsilah semakin mudah).
2. Setiap anggota Gereja dapat berperan serta dalam pekerjaan bait suci dan
sejarah keluarga.
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk menceritakan secara singkat
mengenai pengalaman-pengalaman yang telah mereka miliki dengan pekerjaan
bait suci dan sejarah keluarga minggu lalu (lihat “Persiapan,” nomor 2).
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Setelah anggota kelas ini membagikan pengalaman mereka, bacalah pernyataan
berikut oleh Presiden Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas Rasul:
“Tidak ada pekerjaan yang lebih memberikan perlindungan terhadap Gereja ini
daripada pekerjaan bait suci dan penyelidikan silsilah yang mendukungnya.
Tidak ada pekerjaan yang lebih memberikan kemurnian rohani. Tidak ada
pekerjaan yang kita lakukan yang memberi kita lebih banyak kuasa” (“The Holy
Temple,” Ensign, Februari 1995, 36).
• Bagaimanakah pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga telah membantu Anda
merasakan meningkatnya kemurnian dan kuasa rohani?
Tekankan bahwa kita semua dapat berperan serta dalam pekerjaan bait suci
dan sejarah keluarga di seluruh dunia. Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum
Dua elas Rasul mengatakan, “Dalam pekerjaan penebusan orang yang telah
meninggal ada banyak tugas yang harus dilaksanakan, dan ... semua anggota
hendaknya berperan serta dengan penuh doa memilih cara-cara yang sesuai
dengan keadaan pribadi mereka masing-masing pada waktu tertentu .... Usahausaha kita bukan untuk memaksa setiap orang untuk melakukan segala sesuatu,
tetapi mendorong setiap orang untuk melakukan sesuatu” (“Family History:
‘In Wisdom and Order,’ ” Ensign, Juni 1989, 6).
• Beberapa hal apakah yang telah Anda lakukan untuk berperan serta dalam
pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga? (Tulislah jawaban anggota kelas di
papan tulis. Gunakan keterangan berikut untuk membahas jawaban ini. Jika
Anda mengajar orang dewasa, Anda mungkin perlu menanyakan bagaimana
mereka telah berperan serta dalam pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga
dalam tahap-tahap berbeda dari kehidupan mereka).
Memiliki rekomendasi bait suci yang masih berlaku dan menghadiri bait suci secara teratur
Jelaskan bahwa salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk berperan serta dalam
pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga adalah dengan memiliki rekomendasi
bait suci yang masih berlaku dan menghadiri bait suci sesering mungkin jika
keadaannya memungkinkan. Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan:
“Saya anjurkan umat kita di mana pun, dengan bujukan sebaik mungkin, agar
hidup layak untuk memegang rekomendasi bait suci, dan menganggapnya sebagai
milik berharga, dan berusaha keras pergi ke rumah Tuhan serta menikmati roh
dan berkat-berkat yang ada di sana. Saya puas bahwa setiap orang yang pergi ke
bait suci dengan semangat ketulusan dan iman meninggalkan rumah Tuhan
sebagai orang yang lebih baik. Hidup kita perlu terus ditingkatkan. Kadang-kadang
kita perlu meninggalkan dunia yang gaduh ini dan masuk ke rumah kudus Allah,
untuk merasakan roh-Nya dalam lingkungan yang kudus dan damai” (dalam
Conference Report, Oktober 1995, 72; atau Liahona, Januari 1996, 42).
Tekankan bahwa bahkan meskipun keadaan tidak memungkinkan kita untuk
pergi ke bait suci secara teratur, kita hendaknya memegang rekomendasi bait
suci. Presiden Howard W. Hunter mengatakan, “Tuhan akan senang jika setiap
anggota dewasa layak—dan membawa—rekomendasi bait suci yang masih
berlaku. Hal-hal yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan agar layak
memegang rekomendasi bait suci adalah hal-hal yang memastikan bahwa kita
akan bahagia sebagai pribadi dan keluarga” (dalam Conference Report, Oktober
1994, 8; atau Ensign, November 1994, 8).
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• Berkat-berkat apakah yang dapat kita terima dengan memegang rekomendasi
bait suci dan menghadiri bait suci?
• Bagaimanakah orang tua dapat mengajar anak-anak mereka mengenai
pentingnya bait suci? (Jawaban dapat mencakup: bahwa orang tua dapat
menghadiri bait suci secara teratur atau berusaha secara aktif untuk
menghadirinya, mengajar anak-anak mengenai bait suci dan bersaksi tentang
berkat-berkat yang kita terima melalui bait suci, dan membawa anak-anak
yang berusia 12 tahun atau lebih ke bait suci untuk dibaptiskan bagi orang
yang telah meninggal).
Mempersiapkan agar tata cara-tata cara bagi keluarga yang sudah meninggal dapat
dilaksanakan
Jelaskan bahwa cara lain dimana kita dapat berperan serta dalam pekerjaan bait
suci dan sejarah keluarga adalah dengan mempersiapkan agar tata cara-tata cara
bagi keluarga yang sudah meninggal dapat dilaksanakan. Bahkan meskipun orang
lain di dalam keluarga kita telah mengerjakan sejarah keluarga, kita sering kali
menemukan bahwa tata cara-tata cara bagi keluarga kita yang sudah meninggal
masih perlu dilaksanakan.
Kita memulai proses ini dengan mengenali keluarga-keluarga kita yang sudah
meninggal. Kita dapat membuat daftar mereka yang kita ingat, mencarinya di
dalam catatan-catatan keluarga, dan menanyakan kepada orang tua, kakek nenek,
dan para anggota keluarga lainnya untuk memberitahukan kepada kita mengenai
leluhur kita. Kita dapat juga menggunakan program-program komputer yang
diproduksi Gereja di rumah kita dan di Family History Centers™ (Pusat Sejarah
Keluarga) untuk membantu kita dalam usaha-usaha ini. Tekankan pengaruh kuat
dari Roh dalam mengenali leluhur kita. Sewaktu kita menjalankan iman kita,
nama-nama dan keterangan yang kita butuhkan dapat saja datang dengan cara
dan di tempat yang tak terduga.
Sewaktu kita belajar mengenai leluhur kita, kita hendaknya mencatat
keterangan yang kita temukan pada formulir sejarah keluarga, misalnya tabel
silsilah dan catatan kelompok keluarga. Jika leluhur kita telah menerima tata
cara keimamatan sebelum meninggal, akan sangat bermanfaat jika dicatat
tanggal tata cara tersebut dilaksanakan agar kita dapat mengetahui leluhur
mana lagi yang masih perlu dikerjakan.
Konsultan sejarah keluarga di lingkungan, cabang, atau wilayah dapat
membantu kita mempersiapkan keterangan yang diperlukan bait suci sebelum
tata cara-tata cara dapat dilaksanakan bagi leluhur kita. Terbitan-terbitan sejarah
keluarga Gereja, para pemimpin imamat setempat, dan bait suci hendaknya juga
memiliki petunjuk-petunjuk ini.
Penatua Richard G. Scott dari Kuorum Dua Belas Rasul menasihati, “Aturlah
untuk berperan serta bagi leluhur yang telah meninggal dalam pemeteraian
dan tata cara lain .... Saya merasa sangat membantu jika menerima tata cara
perwakilan untuk orang lain, untuk mencoba dan menghubungkan diri dengan
orang itu secara khusus. Saya memikirkan dia dan berdoa agar dia mau
menerima tata cara itu dan memperoleh faedah darinya. Lakukanlah hal-hal
itu dengan sebuah doa di dalam hati Anda agar roh Kudus mau memperkaya
pemahaman Anda dan menyemarakkan hidup Anda. Doa yang pantas itu akan
dijawab” (dalam Conference Report, April 1999, 33; atau Liahona, Juli 1999, 30).
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Mempelajari mengenai kehidupan leluhur kita
• Bagaimanakah Anda telah mempelajari tentang kehidupan leluhur Anda?
Bagaimanakah mempelajari mengenai kehidupan leluhur Anda telah
membantu Anda?
• Apakah yang dapat dilakukan orang tua untuk mengajar anak-anak mereka
mengenai leluhur mereka?
Penatua Dennis B. Neuenschwander dari Tujuh Puluh menceritakan tentang
tanggung jawabnya untuk mengajar anak-anak dan cucu-cucunya mengenai
sejarah keluarga mereka:
“Tidak ada seorang pun di antara anak-anak saya memiliki kenangan akan to
kakek nenek saya. Jika saya ingin anak-anak dan cucu-cucu saya mengenal
mereka yang masih hidup dalam kenangan saya, maka saya haruslah
membangun jembatan penghubung di antara mereka. Saya sendirilah
penghubung kepada generasi-generasi yang berdiri di depan dan di belakang
saya. Adalah tanggung jawab saya untuk merajut hati mereka menjadi satu
melalui kasih dan rasa hormat, meskipun mereka mungkin tidak pernah saling
mengenal secara pribadi. Cucu-cucu saya tidak akan memiliki pengetahuan
tentang sejarah keluarga mereka jika saya tidak berbuat apa-apa untuk
melestarikannya bagi mereka. Apa yang tidak saya catat dengan suatu cara akan
hilang pada saat kematian saya, dan apa yang tidak saya teruskan kepada
keturunan saya, tidak akan pernah mereka miliki. Pekerjaan mengumpulkan
dan membagikan barang kenangan keluarga yang kekal adalah tanggung jawab
pribadi. Tugas itu tidak dapat diabaikan atau diberikan kepada orang lain”
(dalam Conference Report, April 1999, 109; atau Liahona, Juli 1999, 98–99).
Menulis jurnal atau mempersiapkan sejarah pribadi atau sejarah keluarga
• Bagaimanakah menulis jurnal atau sejarah pribadi membantu kita berperan
serta dalam sejarah keluarga? Berkat-berkat apakah yang diperoleh dari
menulis jurnal atau mempersiapkan sejarah keluarga? (Sarankan agar anggota
kelas membahas bagaimana mereka diberkati secara pribadi dan bagaimana
keturunan mereka mungkin akan diberkati).
• Bagaimanakah mempersiapkan sejarah keluarga dapat membantu
membalikkan hati kita kepada para anggota keluarga kita?
3. Gereja menyediakan banyak sumber untuk membantu kita berperan
serta dalam pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga.
Jelaskan bahwa Gereja menyediakan banyak sumber untuk membantu kita
berperan serta dalam pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga. Di antaranya
termasuk:
a. Buku Pedoman Anggota untuk Pekerjaan Bait Suci dan Sejarah Keluarga (34697).
b. Formulir sejarah keluarga (misalnya tabel silsilah dan catatan kelompok
keluarga).
c. Program-program komputer.
d. Keterangan di Internet.
e. Pusat Sejarah Keluarga (Anda mungkin perlu mencari tahu di mana lokasi
Pusat Sejarah Keluarga terdekat).
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Perlihatkan Buku Pedoman Anggota dan formulir sejarah keluarga dan jelaskan
bagaimana anggota kelas dapat memperolehnya. Jika Anda telah meminta
konsultan sejarah keluarga lingkungan atau cabang untuk menjelaskan kepada
anggota kelas mengenai sumber-sumber ini, mintalah dia melakukannya sekarang
(lihat “Persiapan,” nomor 3). Pastikan agar anggota kelas mengerti bahwa mereka
dapat berperan serta dalam pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga bahkan
meskipun mereka tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber ini.
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Ungkapkan perasaan Anda mengenai pentingnya berperan serta dalam
pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga. Imbaulah anggota kelas untuk
menentukan dengan penuh doa cara-cara mereka hendaknya berperan serta
dalam pekerjaan ini sekarang. Apabila digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian
mengenai kebenaran-kebenaran yang dibahas dalam pelajaran.

Anda dapat menggunakan gagasan berikut sebagai tambahan untuk rencana
pelajaran yang telah disarankan.
Kegiatan bagi anggota kelas
Dapatkan formulir sejarah keluarga yang masih berlaku secukupnya, misalnya
tabel silsilah atau catatan kelompok keluarga, untuk dibagikan kepada setiap
anggota kelas. Anda dapat memperoleh formulir-formulir ini melalui pemimpin
imamat atau konsultan sejarah keluarga.
Sebagai bagian dari pelajaran, berikan kepada setiap anggota kelas formulir
tersebut. Jika masih ada waktu, Anda dapat membagikan pena atau pinsil dan
meminta anggota kelas untuk mulai mengisi formulir tersebut dalam kelas. Jika
tidak ada waktu lagi, imbaulah anggota kelas untuk mengisinya di rumah.
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“Setiap Anggota Adalah
Misionaris”

Pelajaran

41
Tujuan

Untuk mengilhami anggota kelas agar mau berperan serta untuk membawa Injil
ke seluruh dunia dan memperkuat para anggota baru.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 1:4–5, 30; 65; 88:81; 109:72–74.
b. Pusaka Kita, halaman 128–129, 136–137.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan dalam
pelajaran.
3. Mintalah anggota kelas untuk bersiap merangkum keterangan berikut dari
Pusaka Kita:
a. Pekerjaan misionaris di bawah kepemimpinan Presiden David O. McKay
(hlm. 128–129).
b. Ceramah Presiden Spencer W. Kimball kepada para wakil regional Gereja
(dua alinea pertama pada halaman 136–137).
4. Anda dapat meminta satu atau dua anggota kelas yang merupakan anggota
baru untuk membagikan secara singkat perasaan mereka sebagai anggota baru
Gereja. Mintalah mereka menceritakan mengenai bagaimana para anggota
Gereja lainnya telah membantu mereka; mereka juga dapat menyarankan
bagaimana cara para anggota lainnya dapat lebih membantu.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Tulislah hal berikut di papan tulis:
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Inggris

Jerman

Cina

Tahiti

Tonga

Samoa

Australia

Turki

Selandia Baru

Islandia

Meksiko

Amerika Selatan

Italia

Jepang

Perancis

Swis

Cekoslowakia

Hawaii

• Manakah di antara wilayah-wilayah ini menurut Anda yang dikunjungi oleh
para misionaris pada waktu 20 tahun pertama setelah Gereja diorganisasi?
Presiden Spencer W. Kimball mengatakan, “Ketika saya membaca sejarah Gereja,
saya kagum akan keberanian para Pembesar Gereja di masa awal yang pergi
melayani sebagai misionaris di dunia. Mereka tampaknya menemukan jalan bagi
pekerjaan misionaris .... Pada awal tahun 1837 Dua Belas Rasul berada di Inggris
untuk memerangi Setan, di Tahiti tahun 1844, Australia tahun 1851, Islandia
[tahun] 1853, Italia [tahun] 1850, dan juga di Swis, Jerman, Tonga, Turki,
Meksiko, Jepang, Cekoslowakia, Cina, Samoa, Selandian Baru, Amerika Selatan,
Perancis, dan Hawaii tahun 1850.... Banyak di antara pengabaran Injil pada masa
awal ini dilakukan sementara para pemimpin ini sedang menempuh perjalanan
melewati Pegunungan Rocky dan mengolah tanah dan mulai membangun
rumah mereka. Sungguh itu merupakan iman yang luar biasa” (“When the World
Will Be Converted,” Ensign, Oktober 1974, 6).
Tekankan bahwa sejak paling awal Pemulihan, para pemimpin Gereja telah
berusaha untuk memenuhi tanggung jawab untuk mengabarkan Injil ke seluruh
dunia. Presiden Kimball mengungkapkan keyakinannya bahwa kita dapat terus
berbuat demikian, “Bagaimanapun juga, ... saya merasa bahwa setelah kita
berusaha dengan segenap kekuatan kita maka Tuhan akan menemukan jalan
untuk membuka pintu bagi pekerjaan misionaris. Itulah iman saya “ (Ensign,
Oktober 1974, 7).
Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas beberapa cara Injil dikabarkan ke
seluruh dunia.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
1. Gereja keluar dari keadaan tidak dikenal.
Kursus pembelajaran tahun ini telah memperlihatkan bagaimana Gereja dimulai
sebagai sekelompok kecil orang-orang yang tidak dikenal. Kini Gereja telah
tumbuh dengan memiliki anggota hampir di seluruh negara di dunia.
Peningkatan yang luar biasa dalam keanggotaan dan keadaan yang sekarang
dikenal ini akan sulit dipahami pada masa awal perjuangan, penganiayaan,
dan kemiskinan yang dialami Gereja. Tetapi Tuhan mewahyukan mengenai
masa depan yang cerah bagi Gereja-Nya melalui Nabi Joseph Smith.
Mintalah anggota kelas membaca tulisan suci berikut dan bahaslah apa yang
diajarkan oleh masing-masing bagian tulisan suci mengenai masa depan Gereja.
a. A&P 1:30. (Mereka yang dipanggil oleh Allah untuk memimpin Gereja-Nya
akan memiliki kekuasaan untuk menjadikan Gereja keluar dari keadaannya
yang tidak dikenal).
b. A&P 65:1–6. (Injil akan menggelinding sampai memenuhi seluruh bumi.
Mereka yang menerimanya akan dipersiapkan bagi Kedatangan Kedua
Juruselamat).
c. A&P 109:72–74. (Gereja akan mengisi seluruh bumi. Injil akan keluar dari
kegelapan padang belantara dan “bersinar ... terang seperti matahari”).
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Nabi Joseph Smith menyatakan, “Tidak ada tangan yang tak murni yang dapat
menghentikan pekerjaan ini dari kemajuannnya, penganiayaan mungkin
berkecamuk, gerombolan mungkin bergabung, pasukan mungkin berkumpul,
fitnah mungkin mencemarkan nama baik, tetapi kebenaran Allah akan terus
maju dengan berani, dengan agung, dan dengan merdeka sehingga menyerap
ke dalam setiap benua, mengunjungi setiap iklim, menyelimuti setiap negara,
dan menyentuh setiap telinga, hingga tujuan Allah akan tercapai dan Yehova
yang agung akan mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai” (History of the
Church, 4:540).
• Dengan cara-cara apakah Gereja keluar dari keadaannya yang tidak dikenal di
seluruh dunia?
2. Para nabi zaman akhir telah menantang kita untuk membawa Injil ke
seluruh dunia.
Jelaskan bahwa salah satu cara penting Gereja maju di seluruh dunia adalah
melalui usaha-usaha misionaris dari setiap anggota Gereja. Para nabi zaman
akhir telah menantang kita sebagai misionaris-anggota dan sebagai misionaris
penuh-waktu untuk berusaha lebih keras lagi membagikan Injil.
Presiden David O. McKay terkenal karena ucapannya, “Setiap anggota Gereja
adalah seorang misionaris.” Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk
melaporkan mengenai pekerjaan misionaris di bawah kepemimpinan Presiden
McKay (Pusaka Kita, hlm. 128–129).
Kemudian, Presiden Spencer W. Kimball menyerukan kepada para anggota
Gereja untuk memperpanjang langkah mereka dalam pelayanan misionaris. Dia
meminta para anggota Gereja untuk berdoa agar pintu di negara-negara di dunia
dibuka bagi pengabaran Injil dan untuk meningkatkan jumlah misionaris yang
siap agar kita dapat memasuki pintu-pintu tersebut. Mintalah anggota kelas
yang telah ditugasi untuk melaporkan mengenai ceramah Presiden Kimball
kepada para wakil regional (Pusaka Kita, hlm. 136–137, dua alinea pertama).
Jelaskan bahwa penglihatan Presiden Kimball mengenai bagaimana pekerjaan
misionaris akan mengisi bumi kini sedang terjadi.
Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan bahwa kita masing-masing memiliki
tanggung jawab untuk membuat penglihatan mengenai Injil ini mengisi bumi:
“Nah, bagaimana dengan masa depan, bagaimana dengan tahun-tahun yang
akan datang? Kelihatannya baik sekali. Masyarakat mulai mengenal kita apa
adanya dan karena nilai-nilai yang kita hayati ....
Kalau kita mau maju terus, tidak pernah berpaling dari tujuan kita, tidak
berbicara buruk mengenai seseorang, hidup sesuai asas-asas yang kita tahu
adalah benar, Injil akan maju dalam kemegahan dan kuasa untuk memenuhi
seluruh dunia. Pintu-pintu yang sekarang tertutup akan dibuka. Kalau perlu
Yang Mahakuasa akan menggoncangkan negara-negara untuk merendahkan
hati mereka dan membuat mereka mendengarkan hamba-hamba Allah yang
hidup. Apa pun yang perlu akan terjadi.
Tantangan besar yang menghadang kita dan kunci bagi keberhasilan pekerjaan
adalah kesetiaan dari semua yang menyebut dirinya sebagai Orang Suci Zaman
Akhir” (dalam Conference Report, Oktober 1997, 92; atau Liahona, Januari 1998, 90).
• Bagaimanakah nubuat-nubuat mengenai Injil yang mengisi bumi
sedang digenapi?
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3. “Setiap anggota adalah misionaris.”
• Bacalah A&P 1:4–5 dan 88:81 bersama anggota kelas. Apakah yang diajarkan
bagian-bagian tulisan suci ini mengenai tanggung jawab kita membagikan Injil?
• Apakah yang dapat kita masing-masing lakukan untuk membantu pekerjaan
misionaris? (Gunakan keterangan berikut untuk dibahas atau ditambahkan
kepada jawaban anggota kelas. Tulislah judulnya di papan tulis sementara
Anda membahasnya).
Mempersiapkan diri melayani sebagai misionaris penuh-waktu
• Bagaimanakah kita dapat mempersiapkan diri kita untuk melayani sebagai
misionaris penuh waktu? Mengapa penting bagi kita untuk mempersiapkan
diri sebelum kita dipanggil?
Presiden Spencer W. Kimball mengatakan, “Setiap kali saya menginginkan
lebih banyak misionaris, saya tidak menginginkan lebih banyak misionaris
yang kesaksiannya dangkal dan tidak layak. Saya menginginkan agar kita
mulai lebih awal dan melatih dengan lebih baik lagi para misionaris kita di
setiap cabang dan setiap lingkungan di dunia .... Kaum remaja [hendaknya]
memahami bahwa pergi menjalankan misi adalah suatu hak istimewa besar
dan bahwa mereka harus dalam keadaan fisik, mental, dan rohani yang baik,
dan bahwa ‘Tuhan, tidak dapat membiarkan dosa berlangsung sekalipun kecil’
[A&P 1:31]” (“When the World Will Be Converted,” Ensign, Oktober 1974, 7).
• Bagaimanakah orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dapat membantu
kaum remaja untuk mempersiapkan diri menjadi misionaris penuh-waktu?
(Jawaban dapat mencakup: mengajar mereka agar menjadi layak dan siap
menerima panggilan misi pada waktu yang tepat, membagikan pengalamanpengalaman misi, mengajar mereka tentang sukacita dan berkat-berkat dari
pekerjaan misionaris, menceritakan kisah tentang pertobatan mereka sendiri
atau leluhur mereka, memulai pengadaan dana misionaris bagi mereka, dan
mengajar mereka cara bekerja keras).
• Tantangan-tantangan apakah yang dihadapi remaja sewaktu mereka
mempersiapkan diri untuk melayani sebagai misionaris penuh-waktu?
Bagaimanakah mereka dapat mengatasi tantangan-tantangan ini? Tantangantantangan apakah yang dihadapi para anggota yang lebih tua sewaktu mereka
mempersiapkan diri untuk melayani sebagai misionaris penuh-waktu?
Bagaimanakah mereka dapat mengatasi tantangan-tantangan ini?
Melayani sebagai misionaris penuh-waktu
• Siapakah yang seharusnya melayani sebagai misionaris penuh-waktu?
Semua remaja putra yang layak dan sanggup, berusia 19 sampai 25 tahun
hendaknya melayani sebagai misionaris penuh-waktu. Pelayanan misionaris
penuh-waktu adalah tanggung jawab imamat bagi remaja putra ini. Wanita
berusia 21 tahun atau lebih dapat juga dianjurkan untuk melayani sebagai
misionaris penuh-waktu jika mereka bersedia. Pasangan-pasangan yang lebih
tua juga diimbau untuk melayani sebagai misionaris apabila mereka sanggup
melakukannya. Semua misionaris harus layak.
Penatua David B. Haight dari Kuorum Dua Belas Rasul menasihati, “Hendaknya
goal setiap pasangan yang fisiknya layak di Gereja, sama seperti goal setiap
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remaja putra berusia 19 tahun di Gereja adalah melayani sebagai misionaris.
Tidak ada teladan yang lebih baik, kesaksian yang lebih kuat yang dapat
diberikan orang tua kepada anak-anak atau cucu-cucu, selain melalui pelayanan
misionaris dalam usia-usia dewasa mereka” (dalam Conference Report, April
1987, 73; atau Ensign, Mei 1987, 61).
Mendukung misionaris penuh-waktu
• Bagaimanakah kita dapat mendukung misionaris yang sedang melayani
sekarang?
(Jawaban dapat mencakup: mengingat mereka dalam doa, menulis surat
yang memberikan dorongan semangat, dan menyumbang pada dana
misionaris lingkungan atau cabang atau Dana Umum misionaris. Kita dapat
mendukung misionaris yang sedang melayani di wilayah kita dengan
membantu mereka menemukan dan mengajar para simpatisan dan dengan
memberikan bantuan lainnya).
Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Saudara dan saudari saya sekalian,
kita bisa membiarkan misionaris berusaha melakukannya sendiri, atau kita
dapat membantu mereka. Jika mereka melakukannya sendiri, mereka akan
mengetuk pintu hari demi hari, dan panen akan sedikit. Atau sebagai anggota
kita apat membantu mereka dalam menemukan dan mengajar para simpatisan”
(“Temukanlah Domba-domba Itu, Gembalakanlah Domba-domba Itu,” Liahona,
Juli 1999, 120).
Membagikan Injil di sepanjang kehidupan kita
• Mengapa penting bagi kita untuk membagikan Injil kepada orang lain
sepanjang kehidupan kita? Pengalaman-pengalaman apakah yang telah
Anda miliki dalam membagikan Injil kepada orang lain?
• Mengapa kadang-kadang kita takut membagikan Injil? Bagaimanakah kita
dapat mengatasi rasa takut ini?
• Adakah di antara Anda yang terpengaruh untuk menjadi anggota Gereja
karena teladan dan persahabatan seorang anggota Gereja? Tindakan-tindakan
apakah dari anggota Gereja ini yang telah memengaruhi Anda?
• Apakah beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk membagikan Injil
kepada orang lain sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita? (Jawaban
dapat mencakup hal-hal berikut).
a. Memberikan teladan yang baik bagi para anggota keluarga, tetangga, dan
teman-teman.
b. Membagikan Kitab Mormon.
c. Memberikan nama orang-orang yang berminat akan Injil kepada
misionaris.
d. Membagikan perasaan Anda mengenai Injil kepada orang lain.
e. Mengundang orang lain untuk menghadiri kegiatan, pertemuan, dan api
unggun Gereja.
f. Mengundang orang lain untuk menghadiri kegiatan malam keluarga dan
kegiatan di lingkungan tetangga.
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g. Mengundang orang lain yang berminat terhadap silsilah untuk mengujungi
Pusat Sejarah Keluarga.
h. Mengundang orang lain untuk menghadiri pertemuan baptisan.
Presiden Spencer W. Kimball mengatakan, “Menurut saya Tuhan telah memilih
kata-kata-Nya ketika Dia mengatakan [agar Injil harus dibawa ke] ‘setiap bangsa,’
‘setiap negeri,’ ‘segenap pelosok bumi,’ ‘semua bahasa,’ ‘semua rakyat,’ ‘setiap
jiwa,’ ‘seluruh dunia,’ ‘banyak negeri.’ Tentu saja kata-kata ini memiliki makna
yang penting! ... Saya bertanya-tanya apakah kita sedang berusaha dengan
segenap kemampuan kita. Apakah kita merasa puas dengan cara pendekatan
kita dalam mengajarkan Injil kepada seluruh dunia? ... Apakah kita siap
memperpanjang langkah kita? Untuk memperbesar penglihatan kita?”
(Ensign, Oktober 1974, 5).
• Dengan cara-cara apakah kita masing-masing dapat memperpanjang langkah
kita sewaktu kita berusaha membagikan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari?
Presiden Kimball juga mengatakan, “Kebutuhan besar kita, panggilan besar kita,
adalah untuk membawa kepada orang-orang di dunia lampau pengertian untuk
menerangi jalan mereka dari ketersembunyian dan kegelapan dan membawa
mereka kepada sukacita, kedamaian, dan kebenaran-kebenaran Injil. Menurut
saya kita tidak boleh jemu berbuat baik. Menurut saya inilah waktunya untuk
menanyakan kembali kepada diri kita sendiri pertanyaan, apakah yang dapat saya
lakukan untuk membantu membawa Injil kepada orang lain dan kepada para
penduduk di dunia?” (“Are We Doing All We Can?” Ensign, Februari 1983, 5).
Presiden Hinckley meminta agar setiap pemimpin imamat menerima tanggung
jawab dan memberikan teladan dalam menemukan dan menemani simpatisan.
Dia meminta agar pokok ini dibahas sekali-sekali dalam pertemuan sakramen.
Dia juga meminta agar pertemuan-pertemuan imamat, Lembaga Pertolongan,
Remaja Putri, Pratama, dewan lingkungan, dan dewan wilayah digunakan
untuk merencanakan bagaimana menemukan dan memberikan penemanan
kepada simpatisan. (Liahona, Juli 1999, 127).
4. Mendidik anggota baru adalah tugas kita yang berkelanjutan.
Tulislah pernyataan berikut di papan tulis: “Setiap simpatisan yang pantas akan
pembaptisan menjadi seorang anggota baru yang pantas diselamatkan” (Gordon
B. Hinckley, Liahona, Juli 1999, 123). Jelaskan bahwa setiap tahun, ratusan ribu
anggota baru dibawa ke dalam Gereja. Para anggota baru ini perlu dididik dan
diperkuat oleh kita semua.
• Mengapa kadang-kadang sulit bagi anggota baru untuk tetap aktif di Gereja?
Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, “Tidaklah mudah menjadi anggota
Gereja ini. Pada umumnya menjadi anggota Gereja berarti mengesampingkan
kebiasaan-kebiasaan lama, meninggalkan teman-teman dan lingkungan
pergaulan lama, dan masuk ke dalam suatu masyarakat baru yang berbeda
dan yang cukup menuntut” (dalam Conference Report, April 1997, 66; atau
Liahona, Juli 1997, 40).
• Apakah yang dapat dilakukan anggota baru untuk memperkuat diri mereka?
Apakah yang dapat dilakukan para anggota lainnya untuk memperkuat anggota
baru? Pernahkah Anda melihat anggota melakukan hal ini dengan efektif?

293

Presiden Hinckley mengajarkan bahwa “setiap anggota baru memerlukan
tiga hal:
“1. Seorang teman di Gereja kepada siapa dia dapat terus-menerus
berpaling, yang mau berjalan di sisinya, yang mau menjawab pertanyaanpertanyaannya, yang mau memahami masalah-masalahnya.
2. Sebuah tugas. Kegiatan merupakan ciri khas dari Gereja ini. Itu merupakan
proses yang melaluinya kita tumbuh. Iman dan kasih bagi Tuhan adalah
bagaikan otot lengan saya. Jika saya menggunakannya, otot itu tumbuh
semakin kuat. Jika saya meletakkannya dalam sebuah gendongan, otot itu
menjadi semakin lemah. Setiap anggota baru pantas menerima sebuah
tanggung jawab ....
3. Setiap anggota baru haruslah ‘dipelihara oleh firman Allah yang baik’
(Moroni 6:4). Adalah penting bahwa dia menjadi terlibat dengan sebuah
kourum imamat, atau Lembaga Pertolongan, Remaja Putri, Sekolah Minggu,
atau Pratama. Dia harus didorong untuk datang ke pertemuan sakramen”
(Liahona, Juli 1999, 122).
Jika Anda telah meminta anggota kelas untuk membagikan perasaan mereka
ketika mereka masih sebagai anggota baru di Gereja, mintalah mereka
melakukannya sekarang (lihat “Persiapan,” nomor 4).
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Tekankan bahwa Tuhan membimbing Gereja-Nya dan membuka jalan bagi Injil
untuk dibawa ke seluruh bumi. Imbaulah anggota kelas untuk memperpanjang
langkah-langkah mereka sewaktu mereka mempersiapkan diri untuk melayani
sebagai misionaris penuh-waktu dan membagikan Injil kepada orang-orang di
sekitar mereka. Juga imbaulah mereka untuk mendidik dan memperkuat para
anggota baru. Sewaktu digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian mengenai
kebenaran-kebenaran yang dibahas dalam pelajaran.

Anda dapat menggunakan gagasan berikut sebagai tambahan untuk rencana
pelajaran yang telah disarankan.
Penyajian video “Panji bagi Bangsa-Bangsa”
Jika kaset video Panji bagi Bangsa-Bangsa (53980) tersedia, pertimbangkanlah
untuk memperlihatkan segmen video tersebut sebagai bagian dari pelajaran.
Penyajian ini berisi kisah-kisah yang mengilhami mengenai pertumbuhan
Gereja di Eropa, Pulau-Pulau Pasifik, Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Video ini
diakhiri dengan gambar-gambar bait suci dan orang-orang dari seluruh dunia
menyanyikan nyanyian rohani “Iman di Setiap Langkah.”
Karena video kaset ini berdurasi 60 menit, Anda tidak akan dapat memperlihatkan
seluruhnya di dalam kelas. Tetapi, sewaktu Anda mengeceknya sebelum
diperlihatkan, Anda mungkin dapat menemukan satu segmen yang akan
memberikan ilham kepada mereka yang Anda ajar.
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Tujuan

Untuk memperlihatkan kepada anggota kelas bahwa Tuhan terus membimbing
Gereja melalui wahyu kepada para nabi, pelihat, dan pewahyu di zaman akhir.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 1:38; 68:1–4; 84:109–110; 107:25, 34, 93–98; 132:8.
b. Pernyatan Resmi 2 (hlm. 354–355 dalam Ajaran dan Perjanjian).
c. Pusaka Kita, hlm. 130–131, 137–139.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan dalam
pelajaran.
3. Mintalah anggota kelas untuk bersiap merangkum keterangan berikut dari
Pusaka Kita:
a. Keterangan mengenai korelasi Gereja (alinea terakhir pada halaman
130–131).
b. Laporan mengenai wahyu yang menganugerahkan berkat-berkat imamat
kepada setiap anggota pria Gereja yang layak (hlm. 137–139).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Ceritakanlah kisah berikut, yang dibagikan oleh Presiden Harold B. Lee:
“Penatua John A. Widtsoe dari Dewan Dua Belas pernah menceritakan
mengenai pembahasan yang dia lakukan dengan sekelompok pejabat wilayah.
Dalam pembahasan tersebut seseorang berkata kepadanya, ‘Brother Widtsoe,
kapan terakhir kali Gereja menerima wahyu?’ Brother Widtsoe mengelus-elus
dagunya sambil berpikir dan menjawab dengan mengatakan, ‘Oh, mungkin
hari Kamis yang lalu’ ” (Stand Ye in Holy Places [1974], 132–133).
Presiden Spencer W. Kimball menyatakan bahwa Gereja terus dibimbing melalui
wahyu:
“Kami bersaksi kepada dunia bahwa wahyu masih terus ada dan bahwa lemari besi
dan arsip-arsip Gereja berisi wahyu-wahyu ini, yang datang bulan demi bulan dan
hari demi hari. Kami juga bersaksi bahwa sejak tahun 1830 ketika Gereja Yesus
Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir diorganisasi, masih ada seorang nabi,
dan akan terus ada, selama waktu masih ada, yaitu seseorang yang diakui Allah
dan umat-Nya, yang akan terus menafsirkan pikiran dan kehendak Tuhan ....
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Dengan mengharapkan peristiwa yang luar biasa, seseorang mungkin tidak
menyadari sepenuhnya mengenai arus komunikasi dalam bentuk wahyu yang
terus-menerus ada. Saya mengucapkan dengan segala kerendahan hati saya,
tetapi juga melalui kuasa dan kekuatan kesaksian yang membara yang ada di
dalam jiwa saya, bahwa sejak Nabi Pemulihan sampai nabi di tahun kita
sekarang, garis komunikasi tersebut tidak terputus, wewenang terus berlanjut,
terang yang benderang dan menembus terus bersinar. Bunyi suara Tuhan adalah
suara yang merdu dan ajakan yang menggelegar terus-menerus. Selama hampir
satu setengah abad tidak ada yang menghalanginya” (dalam Conference Report,
April 1977, 115; atau Ensign, Mei 1977, 78).
Tekankan bahwa pernyataan Presiden Kimball senantiasa benar sampai
sekarang. Surga terbuka dan Tuhan terus mewahyukan kehendak-Nya
kepada para nabi zaman akhir.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan-bahan pelajaran yang akan memenuhi
kebutuhan anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas yang Anda bahas.
Bacalah A&P 1:38 dan 68:1–4 bersama anggota kelas. Tekankan bahwa para
anggota Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul adalah para nabi,
pelihat, dan pewahyu di zaman akhir. Mereka terus menerima wahyu untuk
membimbing Gereja. Pengarahan mereka adalah “kehendak Tuhan, ...
pikiran Tuhan, ... firman Tuhan, ... suara Tuhan, dan kekuasaan Allah bagi
penyelamatan” (A&P 68:4). Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas
beberapa contoh dari wahyu terus-menerus untuk membimbing Gereja.
1. Korelasi Gereja
Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi merangkum keterangan mengenai
korelasi Gereja dari Pusaka Kita, mulai dari alinea ke-4 pada halaman 130 sampai
alinea ke-3 pada halaman 131. Tekankan bahwa korelasi Gereja bermula dan
terus berlanjut sampai sekarang melalui wahyu dari Tuhan kepada para nabi-Nya.
Jelaskan bahwa tujuan korelasi Gereja adalah untuk memelihara “jalan Allah
yang benar” (Yakub 7:7). Pada akhirnya jalan ini dimaksudkan untuk membantu
melaksanakan misi Gereja, yaitu untuk mengundang semua orang, “datanglah
kepada Kristus, dan jadilah sempurna di dalam Dia” (Moroni 10:32; lihat juga
A&P 20:59).
Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas mengawasi korelasi dalam Gereja.
Korelasi tersebut mencakup:
a. Mempertahankan kemurnian ajaran.
b. Menekankan pentingnya keluarga dan rumah tangga.
c. Menempatkan semua pekerjaan Gereja di bawah pengarahan imamat.
d. Menetapkan hubungan yang semestinya di antara organisasi-organisasi
Gereja.
e. Mencapai kesatuan dan ketertiban di Gereja.
f. Memastikan kesederhanaan program dan materi-materi Gereja.
Penatua Bruce R. McConkie dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan bahwa
korelasi adalah suatu proses “dimana kita mengambil semua program Gereja,
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membawanya kepada satu tujuan, menggabungkannya menjadi satu,
menjalankannya sebagai satu program, melibatkan semua anggota Gereja dalam
pengoperasiannya—dan melakukannya semua di bawah pengarahan imamat”
(Let Every Man Learn His Duty [brosur, 1976], 2).
Gunakan bahan berikut untuk membahas bagaimana usaha-usaha korelasi
Gereja memberkati kehidupan kita. Tulislah judulnya di papan tulis sewaktu
Anda membahasnya.
Pentingnya keluarga
Usaha korelasi telah menekankan pentingnya keluarga dalam banyak cara. Salah
satu di antaranya adalah ditetapkannya program malam keluarga. Para orang
tua hendaknya melaksanakan malam keluarga mingguan untuk mengajar dan
memperkuat keluarga mereka. Senin malam diperuntukkan bagi malam keluarga
di seluruh Gereja dan malam itu hendaknya dibebaskan dari pertemuan dan
kegiatan Gereja.
• Bagaimanakah malam keluarga telah to memengaruhi kehidupan Anda?
Apakah yang telah Anda lakukan untuk menjadikan malam keluarga
Anda berhasil?
Usaha-usaha korelasi juga telah menekankan pentingnya keluarga dengan
memperjelas peranan organisasi-organisasi, program-program, dan kegiatankegiatan Gereja dalam kaitannya dengan keluarga. Buku-Pegangan-Petunjuk
Gereja menyatakan:
“Tempat yang paling penting untuk pengajaran Injil dan kepemimpinan ialah
dalam keluarga dan di rumah (lihat Mosia 4:14–15; A&P 68:25–28) .... Kuorum,
organisasi pelengkap, program dan kegiatan dalam Gereja hendaknya memperkuat
dan mendukung keluarga. Semua itu hendaknya meningkatkan kegiatan keluarga
yang berpusat pada Injil, bukan bersaing dengannya” (Buku 2: Para Pemimpin
Imamat dan Organisasi Pelengkap [1998], 299).
• Mengapa penting memahami bahwa organisasi pelengkap, program, dan
kegiatan-kegiatan Gereja ada untuk mendukung keluarga? Bagaimanakah
organisasi-organisasi dan kegiatan-kegiatan Gereja telah memperkuat Anda
dan keluarga Anda?
Usaha korelasi juga menekankan bahwa program-program dan kegiatankegiatan Gereja hendaknya tidak menuntut usaha, waktu, atau sumbersumber lain yang tidak perlu dari para anggota Gereja.
Pelaksanaan organisasi-organisasi pelengkap Gereja
Salah satu peranan penting korelasi adalah untuk memadukan dan
mengoordinasikan organisasi-organisasi pelengkap Gereja—Lembaga Pertolongan,
Remaja Putra, Remaja Putri, Pratama, dan Sekolah Minggu. Selama bertahuntahun organisasi-organisasi ini agak independen. Pada tingkat umum Gereja, ada
organisasi yang memiliki majalah, pendanaan, dan konferensi sendiri. Setelah
tumbuh, organisasi-organisasi tersebut menjadi semakin rumit dan sering
memiliki duplikasi yang tidak perlu dalam program dan materi mereka.
Melalui proses korelasi, kerumitan dan duplikasi tersebut telah dikurangi. Melalui
korelasi, ada juga penekanan terhadap organisasi-organisasi untuk berfungsi di
bawah pengarahan pemimpin imamat. Misalnya, dalam sebuah lingkungan
organisasi-organisasi ini semua berfungsi di bawah pengarahan keuskupan.
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• Mengapa penting memadukan dan mengoordinasikan usaha organisasiorganisasi pelengkap di lingkungan? Bagaimanakah Anda telah melihat
organisasi-organisasi ini dapat bekerja lebih efektif melalui koordinasi
usaha-usaha mereka?
Persiapan bagi terbitan-terbitan Gereja
Jelaskan bahwa terbitan-terbitan Gereja, seperti buku pedoman pelajaran dan
majalah-majalah Gereja, diproduksi untuk membantu para anggota mempelajari
dan menjalankan Injil Yesus Kristus. Proses korelasi membantu memastikan agar
bahan-bahan ini berdasarkan pada tulisan suci, akurat secara ajaran, dan pantas
untuk disajikan kepada pembaca. Semua terbitan Gereja direncanakan,
dipersiapkan, diperiksa ulang, dan dilaksanakan di bawah pengarahan
Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas.
Salah satu hasil korelasi dalam terbitan-terbitan Gereja adalah agar kelas-kelas
Ajaran Injil untuk anggota dewasa dan remaja dan sebagian besar dari kelaskelas Pratama mempelajari kitab suci yang sama pada tahun yang sama. Hal
ini dapat mendorong dan memfasilitasi pembahasan tulisan suci di rumah.
• Bagaimanakah pelajaran-pelajaran yang diajarkan di Gereja dapat
mendukung usaha-usaha orang tua mengajar anak-anak mereka di rumah?
Pengajaran ke rumah
Bacalah A&P 20:53–55 bersama anggota kelas. Jelaskan bahwa kunjungan ke
rumah oleh para pemegang imamat telah menjadi bagian dari Gereja sejak
Nabi Joseph Smith. Sebagai bagian dari usaha korelasi, kunjungan-kunjungan
ini ditekankan kembali tahun 1960-an dan disebut pengajaran ke rumah.
Pengajaran ke rumah masih terus menjadi tanggung jawab penting para
pengajar, imam, dan pemegang Imamat Melkisedek.
• Apakah tujuan dari pengajaran ke rumah? Pengalaman-pengalaman apakah
yang telah memperlihatkan kepada Anda pentingnya pengajaran ke rumah?
Untuk mengakhiri pembahasan Anda mengenai korelasi Gereja, bacalah A&P
84:109–110 dan 132:8 bersama anggota kelas.
• Dalam hal-hal apakah korelasi Gereja membantu kita memenuhi perkataan ini?
• Apakah yang dapat kita lakukan secara perorangan dan dalam pemanggilan
Gereja kita untuk menerapkan asas-asas korelasi Gereja?
2. Wahyu yang memberikan berkat-berkat keimamatan kepada setiap
anggota pria yang layak di Gereja.
Jelaskan bahwa pada bulan Juni 1978, Presiden Spencer W. Kimball
mengumumkan sebuah wahyu yang memberikan berkat-berkat keimamatan
kepada setiap anggota pria yang layak di Gereja. Mintalah anggota kelas yang
telah ditugasi untuk merangkum laporan tentang wahyu ini dari Pusaka Kita,
halaman 137–139.
• Bacalah Pernyataan Resmi 2 bersama anggota kelas. Bagaimanakah wahyu ini
telah menjadi berkat bagi Gereja?
• Apakah yang dapat kita pelajari dari proses yang dialami Presiden Kimball
sebelum menerima wahyu ini? (lihat Pusaka Kita, hlm. 138).
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3. Penerbitan tulisan suci baru edisi Orang Suci Zaman Akhir.
Jelaskan bahwa pada tahun 1979, setelah bertahun-tahun melakukan pekerjaan
yang cermat di bawah pengarahan Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas,
Gereja menerbitkan sebuah Alkitab dalam bahasa Inggris edisi Orang Suci
Zaman Akhir. Edisi Alkitab ini memiliki isi yang sama dengan Alkitab dalam
bahasa Inggris Versi Raja Rames, tetapi juga mencantumkan secara khusus
bantuan-bantuan belajar seperti Topical Guide (Penuntun topik), Bible
Dictionary (Kamus Alkitab), dan catatan kaki yang merujuk pada bagian-bagian
tulisan suci dalam kitab-kitab suci lainnya dan yang merujuk pada kutipankutipan dari Alkitab bahasa Inggris terjemahan Joseph Smith.
Pada tahun 1981, Gereja menerbitkan sebuah edisi baru kombinasi tiga kitab
[Triple Combination] (Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, dan Mutiara
yang Sangat Berharga dalam satu jilid), dengan catatan kaki dan entri indeks
yang diperluas.
• Bacalah Yehezkiel 37:15–19 bersama anggota kelas. Jelaskan bahwa
“papan Yehuda” adalah Alkitab dan “papan Efraim” adalah Kitab
Mormon. Bagaimanakah tulisan suci edisi baru membantu Alkitab
dan Kitab Mormon menjadi “satu di dalam tangan [Anda]”?
Jelaskan bahwa banyak catatan kaki dalam Alkitab bahasa Inggris merujuk
pada tulisan suci dalam Kitab Mormon, dan banyak catatan kaki dalam Kitab
Mormon merujuk pada tulisan suci di dalam Alkitab. Penatua Boyd K. Packer
dari Kuorum Dua Belas Rasul mengamati, “Papan atau catatan Yehuda—
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru—dan papan atau catatan Efraim—Kitab
Mormon, yang merupakan saksi lain bagi Yesus Kristus—kini terpadu bersama
sedemikian rupa sehingga sewaktu Anda mempelajari salah satu di antaranya,
Anda akan terkait dengan yang lainnya, sewaktu Anda mempelajari yang
satunya Anda diterangi oleh yang lainnya. Kitab-kitab ini benar-benar
menjadi satu di dalam tangan Anda” (dalam Conference Report, Oktober
1982, 75; atau Ensign, November 1982, 53).
Luangkanlah waktu beberapa menit untuk memperlihatkan kepada anggota
kelas bantuan belajar dalam tulisan suci edisi Orang Suci Zaman Akhir (Anda
dapat menggunakan gagasan pengajaran tambahan kedua). Lalu ajukan
pertanyaan-pertanyaan berikut:
• Dalam hal-hal apakah Anda telah menggunakan bantuan belajar dalam
tulisan suci? Bagaimanakah sumber-sumber ini telah membantu Anda dalam
pembelajaran tulisan suci Anda? Menurut Anda dalam hal-hal apakah Gereja
telah diberkati karena tulisan suci edisi Orang-orang Suci Zaman Akhir?
Segera setelah tulisan suci ini dicetak, Penatua Boyd K. Packer menubuatkan,
“Seiring berlalunya tahun-tahun, tulisan suci ini akan menghasilkan generasigenerasi penerus umat Kristen yang penuh iman yang mengenal Tuhan Yesus
Kristus dan ingin mematuhi kehendak-Nya .... Wahyu-wahyu akan dibukakan
kepada mereka yang belum pernah dibukakan kepada [generasi] lain dalam
sejarah dunia sebelumnya. Di dalam tangan mereka sekarang terdapat papan
Yusuf dan papan Yehuda. Mereka akan mengembangkan ilmu pengetahuan Injil
melebihi yang dapat dicapai leluhur mereka. Mereka akan memiliki kesaksian
bahwa Yesus adalah Kristus dan layak untuk memaklumkan dan membela Dia”
(dalam Conference Report, Oktober 1982, 75; atau Ensign, November 1982, 53).
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Pada konferensi umum bulan April 1995, Presiden Gordon B. Hinckley
melakukan pengamatan yang memperlihatkan bahwa perkataan Penatua Packer
tersebut sedang digenapi, “Saya menengok ke belakang pada masa remaja saya.
Pada masa itu tidak banyak yang membaca tulisan suci, baik remaja putra
maupun putri. Sungguh telah terjadi banyak perubahan yang indah. Suatu
generasi baru yang terbiasa dengan firman Tuhan sedang tumbuh” (dalam
Conference Report, April 1995, 117; atau Liahona, Juli 1995, 74).
4. Kuorum-Kuorum tambahan Tujuh Puluh.
Jelaskan bahwa setelah gereja tumbuh, Tuhan telah mewahyukan bagaimana
administrasi umum Gereja seharusnya berubah untuk memenuhi kebutuhan
para anggota di seluruh dunia. Perubahan-perubahan ini nyata terlihat dalam
pengorganisasian Kuorum-Kuorum Tujuh Puluh.
• Bacalah A&P 107:25, 34 bersama anggota kelas. Apakah tanggung jawab
Tujuh Puluh?
Jelaskan bahwa selama bertahun-tahun hanya ada tujuh Pembesar Umum
Gereja yang melayani sebagai Tujuh Puluh. Mereka terdiri dari Dewan Utama
Tujuh Puluh. Pada tahun 1975, Pembesar Umum lainnya dipanggil; mereka
melayani dalam Kuorum Pertama Tujuh Puluh. Perluasan selanjutnya terjadi
pada tahun 1989, ketika Kuorum Kedua Tujuh Puluh ditambahkan.
Pada bulan April 1995, Presiden Gordon B. Hinckley mengumumkan
pemanggilan para pejabat lokal baru, yang disebut Pembesar Area, yang akan
melayani untuk jangka waktu kira-kira enam tahun (lihat Conference Report,
April 1995, 71–72; atau Liahona, Juli 1995, 42).
Pada tahun 1997, Presiden Hinckley mengumumkan bahwa para Pembesar Area
akan ditahbiskan kepada jabatan Tujuh Puluh dan akan membentuk to KuorumKuorum Tujuh Puluh Ketiga, Empat, dan Lima. Tidak seperti Tujuh Puluh yang
melayani sebagai Pembesar Umum, para Pembesar Area Tujuh Puluh melayani
di wilayah tempat mereka tinggal dan dapat terus bekerja dalam karier mereka
sekarang (lihat Conference Report, April 1997, 4–5; atau Lihona, Juli 1997, 5).
• Bacalah A&P 107:93–97 bersama anggota kelas. Bagaimanakah diciptakannya
Kuorum-Kuorum Tujuh Puluh tambahan sesuai dengan petunjuk-petunjuk
dalam wahyu ini?
• Bagaimanakah menurut Anda pemanggilan Pembesar Area Tujuh Puluh akan
membantu Gereja dalam pertumbuhannya?
Mengenai dibentuknya Kuorum-Kuorum Tujuh Puluh tambahan, Presiden
Hinckley mengatakan, “Dengan masing-masing kuorum ini ditempatnya,
kami telah menetapkan suatu pola di bawah mana Gereja dapat berkembang
sebesar apa pun dengan organisasi Presidensi Area dan Pembesar Area Tujuh
Puluh, dipilih dan bekerja di seluruh dunia menurut kebutuhan. Kini
akhirnya, Tuhan mengawasi kerajaan-Nya. Dia mengilhami kepemimpinan
Gereja-Nya untuk memerhatikan keanggotaan yang terus berkembang”
(dalam Conference Report, April 1997, 5; atau Liahona, Juli 1997, 6).
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Rangkuman

Jika Anda tidak menggunakan kegiatan penarik perhatian, bacalah pernyataan
oleh Presiden Spencer W. Kimball pada halaman 295–296. Berikan perhatian
khusus terhadap kesaksian Presiden Kimball bahwa “bunyi suara Tuhan [kepada
para nabi-Nya] adalah suara yang merdu dan ajakan yang menggelegar terusmenerus.” Ungkapkan rasa syukur Anda atas bimbingan Tuhan melalui para
nabi zaman akhir.
Sewaktu digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian mengenai kebenarankebenaran yang dibahas dalam pelajaran.

Gagasan Mengajar
Tambahan

Anda dapat menggunakan salah satu atau kedua gagasan berikut sebagai
tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Penyajian video “Wahyu mengenai Imamat”
Jika penyajian video Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja (53912) tersedia,
pertimbangkanlah untuk memperlihatkan sebuah segmen video berdurasi tujuh
menit berjudul “Wahyu mengenai Imamat,” dalam bagian pelajaran kedua.
2. Kegiatan untuk mendorong penggunaan Topical Guide (Penuntun topik)
Gunakan kegiatan berikut untuk membantu anggota kelas menggunakan Topical
Guide (Penuntun Topik):
Mintalah anggota kelas untuk menutup tulisan suci mereka. Lalu mintalah mereka
membuat daftar rujukan tulisan suci sebanyak mungkin dari ingatan mereka
mengenai dua atau tiga topik Injil yang berbeda yang dicantumkan secara panjang
lebar dalam Topical Guide (Penuntun Topik). Misalnya, Anda dapat meminta mereka
untuk membuat daftar rujukan mengenai kerendahan hati, kepatuhan, dan karunia
Roh Kudus. Setelah mereka tidak dapat membuat daftar rujukan lagi, mintalah
mereka menemukan topik yang sama dalam Topical Guide (Penuntun Topik).
Bacalah beberapa tulisan suci yang tercantum di bawah topik-topik tersebut.
Setelah Anda selesai dengan kegiatan ini, mintalah anggota kelas membuka
Topical Guide halaman 240–258 untuk melihat rujukan-rujukan yang banyak
mencantumkan mengenai Juruselamat. Setelah mereka memeriksa rujukanrujukan ini, Anda dapat membagikan sebuah pernyataan oleh Presiden Boyd K.
Packer dari Kuorum Dua Belas Rasul. Dia merujuk pada halaman-halaman.
tersebut sebagai “kumpulan yang paling lengkap dari rujukan tulisan suci dengan
topik mengenai Yesus Kristus, yang pernah dikumpulkan sepanjang sejarah
dunia” (“Para Pengikut Kristus yang Suka Damai,” Liahona, Desember 1998, 20).
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“Ambil ke Atasmu
Seluruh Perisai-Ku”

Pelajaran

43
Tujuan

Untuk membantu anggota kelas mengenakan seluruh perisai Allah untuk
melindungi mereka dalam pertempuran melawan iblis.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dalam pelajaran ini.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar
Anggota Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk
pada bahan dalam pelajaran.
3. Jika Anda mengajar remaja, mintalah anggota kelas untuk bersiap
merangkum keterangan dari beberapa atau semua topik berikut dalam
buku Untuk Kekuatan Remaja (36550 299):
a. “Kemurnian Akhlak” (hlm. 26–28).
b. “Pakaian dan Penampilan” (hlm. 14–16).
c. “Hiburan dan Media” (hlm. 17–18).
d. “Musik dan Dansa” (hlm. 20–21).
e. “Kejujuran” (hlm. 31).
f. “Bahasa” (hlm. 22–23).

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Di papan tulis, buatlah gambar orang yang melambangkan seseorang, seperti
contoh berikut. Kemudian gambarlah beberapa tanda panah dari berbagai
jurusan yang menunjuk ke arah orang tersebut.
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Jelaskan bahwa tulisan suci kadang-kadang merujuk pada godaan sebagai
“panah musuh yang menyala-nyala” (A&P 3:8; lihat juga Efesus 6:16; 1 Nefi
15:24; A&P 27:17). Pelajaran ini adalah mengenai beberapa godaan ini dan
“perisai” yang dapat kita kenakan untuk melindungi diri kita dari godaan.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membahas
mengenai bagaimana menerapkan asas-asas ini dalam kehidupan mereka.
1. Mengenakan seluruh perisai Allah.
• Bacalah A&P 76:25–28 dan Musa 4:3 bersama anggota kelas. Siapakah
pemimpin kedua kekuatan yang terlibat dalam Perang di Surga, dan apakah
tujuan mereka? Bagaimanakah kita ikut terlibat dalam perselisihan yang
serupa di bumi ini sekarang? (lihat A&P 76:29; Musa 4:4).
• Tekankan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita tanpa terlindungi dalam
memerangi iblis. Bacalah A&P 27:15–18 bersama anggota kelas. Apakah
perisai Tuhan yang diuraikan dalam ayat-ayat ini? (Tulislah hal-hal berikut
di papan tulis. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, tulislah
di dekat gambar orang yang telah Anda buat).
Berikatpinggangkan kebenaran
Berbajuzirahkan kebenaran
Kakimu dialasi dengan persiapan Injil kedamaian
Perisai iman
Ketopong keselamatan
Pedang Roh Allah dan firman-Nya melalui wahyu
• Apakah yang dapat kita lakukan untuk mengenakan “seluruh perisai” Allah?
Bagaimanakah perasaan Anda mengenai perlindungan tambahan terhadap
godaan setelah Anda berdoa? Mempelajari tulisan suci? Menguduskan hari
Sabat? Pergi ke bait suci? Menghormati imamat?
• Apakah kemungkinan konsekuensi dari hanya mengenakan sebagian dari
perisai Tuhan atau lalai memakainya bahkan meskipun hanya untuk sesaat?
Penatua Joseph B. Wirthlin dari Kuorum Dua Belas Rasul memperingatkan
bahwa Setan, “Berusaha menemukan kelemahan apa saja dalam perisai setiap
orang. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita dan tahu cara memanfaatkannya
jika kita mengizinkan dia melakukannya. Kita dapat mempertahankan diri kita
dalam melawan serangan dan tipu dayanya hanya dengan memahami perintahperintah dan memperkuat diri kita setiap hari dengan berdoa, mempelajari
tulisan suci, dan mengikuti nasihat hamba yang telah diurapi Tuhan” (dalam
Conference Report, Oktober 1988, 44; atau Ensign, November 1988, 35).
Jelaskan bahwa sisa pelajaran ini akan memfokuskan pada tiga bidang di mana
Setan berusaha untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam perisai kita
sekarang: kesusilaan, kejujuran, dan bahasa.
2. Menjalankan hukum kesusilaan.
• Apakah hukum Tuhan mengenai kesusilaan? (lihat A&P 42:22–24; 59:6;
63:16; dan kutipan berikut).
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Presidensi Utama menyatakan, “Hukum Tuhan mengenai perilaku moral
adalah menahan hawa nafsu di luar pernikahan sah dan kesetiaan dalam
pernikahan. Hubungan seksual hanya pantas dilakukan antara suami dan istri
yang diungkapkan dengan layak dalam ikatan pernikahan. Setiap kontak
seksual, termasuk percabulan, perzinaan, perilaku homokseks dan lesbian,
adalah dosa” (Surat Presidensi Utama, 14 November 1991).
Penatua Richard G. Scott dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan, “Setiap
hubungan seksual di luar ikatan pernikahan—yang saya maksud setiap kontak
badan yang disengaja dengan bagian-bagian tubuh yang pribadi dan sakral
orang lain, dengan atau tanpa pakaian—adalah dosa dan dilarang oleh Allah.
Melakukan rangsangan secara sengaja terhadap emosi-emosi ini di dalam
tubuh Anda sendiri juga termasuk pelanggaran” (dalam Conference Report,
Oktober 1994, 51; atau Ensign, November 1994, 38).
Jika Anda telah meminta seorang anggota kelas untuk merangkum bagian
“Kemurnian Akhlak” dalam buku Untuk Kekuatan Remaja, mintalah dia
melakukannya sekarang.
• Apakah beberapa konsekuensi dari melanggar hukum kesusilaan? (Bahaslah
konsekuensi-konsekuensi yang menyangkut rohani dan jasmani, konsekuensi
langsung dan jangka panjang). Bagaimanakah pelanggaran seseorang
terhadap hukum kesusilaan membawa dampak terhadap orang lain?
Penatua Joseph B. Wirthlin mengajarkan, “Salah satu tipu daya yang paling
berbahaya dalam tahun-tahun belakangan ini adalah anggapan bahwa
kebejatan moral adalah normal dan dapat diterima dan tidak memiliki
konsekuensi negatif. Sebetulnya, kebejatan moral adalah penyebab utama
dari banyak penderitaan dan banyak masalah lainnya yang lazim di zaman
sekarang, termasuk penyakit yang merajalela, pengguguran kandungan,
keluarga yang berantakan, keluarga yang tidak memiliki ayah, dan para ibu
yang mereka sendiri adalah anak-anak” (dalam Conference Report, Oktober
1994, 100; atau Ensign, November 1994, 76).
• Bagaimanakah kita diberkati jika kita menjalankan hukum kesusilaan?
(lihat A&P 121:45–46. Jawaban dapat mencakup: bahwa kita merasakan
bertambahnya kedamaian dan sukacita, kasih bagi pasangan kita dan para
anggota keluarga lainnya, harga diri, dan penghargaan terhadap orang lain.
Menjalankan hukum kesusilaan juga perlu bagi kita agar memperoleh
penemanan dari Roh Kudus, menerima tata cara-tata cara keimamatan,
dan mengambil sakramen dengan layak). Bagaimanakah kepatuhan kita
terhadap hukum kesusilaan dapat membawa dampak terhadap orang lain?
• Bagaimanakah Setan menggoda orang untuk melanggar hukum kesusilaan?
Bagaimanakah orang berusaha mencari-cari alasan untuk melanggar hukum ini?
Jika Anda telah meminta anggota kelas untuk merangkum bagian dari Untuk
Kekuatan Remaja, mintalah mereka memberikan rangkuman berikut sekarang:
“Pakaian dan Penampilan,” “Hiburan dan Media,” serta “Musik dan Dansa.”
Presiden Gordon B. Hinckley memperingatkan, “Anda tidak boleh bermain
api dengan Internet untuk mendapatkan bahan-bahan cabul. Anda tidak
boleh memutar nomor telepon jarak jauh untuk mendengarkan sampah.
Anda tidak boleh menyewa video berisi film porno jenis apa pun. Bahanbahan cabul ini sungguh bukanlah untuk Anda. Jauhilah pornografi
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sebagaimana Anda akan menghindari penyakit berbahaya. Pornografi itu
sama merusaknya. Pornografi ini dapat menimbulkan kebiasaan, dan mereka
yang terlibat di dalamnya akan menjadi terbelenggu olehnya sehingga tidak
dapat meninggalkannya. Itu menimbulkan kecanduan” (dalam Conference
Report, April 1998, 66–67; atau Liahona, Juli 1998, 60).
• Bagaimanakah kita dapat melindungi diri kita dari godaan-godaan untuk
melanggar hukum kesusilaan? Apakah yang dapat kita lakukan di rumah
kita untuk menghindari pengaruh-pengaruh yang tidak bermoral?
• Hukum kesusilaan mencakup kemurnian pikiran maupun tindakan.
Bagaimanakah rohani kita akan terpengaruh jika pikiran-pikiran kita tidak
bersih? (lihat A&P 63:16). Bagaimanakah kita dapat menyingkirkan pikiranpikiran yang tidak bersih dari benak kita?
Penatua Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas Rasul menasihati kita untuk
mengusir pikiran-pikiran yang tidak layak dari benak kita dengan meletakkan
“sesuatu yang meneguhkan sebagai gantinya” (dalam Conference Report,
Oktober 1977, 90; atau Ensign, November 1977, 60).
Bahaslah bagaimana mengikuti nasihat ini. Saran-saran dapat mencakup:
berdoa untuk memperoleh kekuatan, menyanyikan nyanyian rohani
kegemaran atau membaca tulisan suci kegemaran di dalam pikiran kita,
atau memikirkan tentang kasih kita terhadap para anggota keluarga kita.
3. Bersikap jujur.
• Apakah yang dimaksud bersikap jujur?
Presiden James E. Faust mengajarkan, “Kejujuran adalah lebih dari sekadar
tidak berbohong. Yaitu berkata benar, berbicara benar, hidup dengan benar,
dan mengasihi yang benar” (dalam Conference Report, Oktober 1996, 57;
atau Liahona, Januari 1997, 34).
Jika Anda telah meminta seorang anggota kelas untuk merangkum bagian
“Kejujuran” dalam Untuk Kekuatan Remaja, mintalah dia melakukannya
sekarang.
• Bacalah A&P 42:21, 51:9, dan 97:8 bersama anggota kelas. Mengapa penting
bersikap jujur dalam segala aspek kehidupan kita? Apakah konsekuensikonsekuensi dari bersikap jujur? Bagaimanakah kita diberikati ketika kita
bersikap jujur?
• Apakah beberapa cara kita dapat tergoda untuk bersikap tidak jujur?
Bagaimanakah menyerah pada godaan-godaan kecil untuk berbuat
tidak jujur dapat menjadikan kita lebih rentan terhadap godaan-godaan
lainnya? Bagaimanakah kita dapat mengatasi godaan-godaan untuk
bersikap tidak jujur?
• Apakah artinya jujur kepada Tuhan? (Jawaban dapat mencakup: mematuhi
perjanjian dan janji-janji lainnya yang telah kita buat kepada Tuhan,
memenuhi tugas-tugas Gereja, mengambil sakramen dengan layak, dan
membayar persepuluhan dan persembahan puasa).
• Apakah yang dimaksud jujur terhadap diri sendiri? (Salah satu artinya adalah
bahwa kita tidak boleh mencari-cari alasan atau berdalih untuk berbuat dosa).
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• Bagaimanakah kita dapat mengajarkan kejujuran secara efektif di rumah kita?
(Setelah anggota kelas menjawab, Anda dapat menyarankan kepada mereka
untuk menggunakan Family Home Evening Resource Book [31106], halaman
194–196, untuk mengajarkan kejujuran di rumah mereka).
Mintalah anggota kelas untuk membagikan pengalaman ketika mereka memilih
untuk bersikap jujur bahkan meskipun sulit melakukannya. Atau mintalah
mereka membagikan contoh-contoh tentang kejujuran yang telah mereka
lihat di tempat kerja, sekolah, masyarakat, atau di rumah.
4. Menggunakan bahasa yang menghormati Allah dan meningkatkan rohani.
• Bacalah A&P 63:60–62 dan 136:21 bersama anggota kelas. Apakah perintah
Tuhan mengenai bagaimana kita seharusnya menyebut nama-Nya? Apakah
beberapa cara orang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? (Jawaban
dapat mencakup: dengan menyebut nama-Nya secara tidak hormat,
menyebut nama-Nya dengan cara yang santai, dan menyebut namaNya dengan mengaitkannya dengan pikiran-pikiran kotor atau tindakantindakan jahat).
• Selain menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apakah jenis-jenis
bahasa lain yang seharusnya kita hindari? (Jawaban dapat mencakup:
bahasa yang tidak senonoh, cabul, kasar, atau merendahkan martabat).
Presiden Hinckley mengatakan, “Jangan bersumpah serapah. Jangan berkata
yang tidak sopan. Hindarilah lelucon-lelucon yang kotor. Jauhilah percakapan
yang dibumbui dengan kata-kata kotor. Anda akan lebih bahagia jika Anda
melakukannya, dan teladan Anda akan memperkuat orang lain” (dalam
Conference Report, Oktober 1987, 59; atau Ensign, November 1987, 48).
Jika Anda telah meminta seorang anggota kelas untuk merangkum bagian
“Bahasa” dalam Untuk Kekuatan Remaja, mintalah dia untuk melakukannya
sekarang.
• Apakah beberapa konsekuensi dari menggunakan bahasa yang tidak baik?
(Jawaban dapat mencakup: menyinggung Allah, menyinggung perasaan orang
lain, merendahkan martabat sendiri, dan kehilangan penemanan Roh Kudus).
Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan,
“Menggunakan bahasa yang tidak sopan dan tidak senonoh ... adalah
dosa dan memisahkan kita dari Allah dan merusak perlindungan rohani
kita dengan menyebabkan Roh Kudus menarik diri dari kita” (dalam
Conference Report, April 1986, 69; atau Ensign, Mei 1986, 52).
• Bagaimanakah Setan menggoda orang untuk menggunakan bahasa yang
tidak sopan, tidak senonoh, atau cabul? Bagaimanakah kita dapat mengatasi
godaan-godaan untuk menggunakan bahasa yang kotor? (Anda dapat
membahas bagaimana menghilangkan kebiasaan menggunakan bahasa
yang tidak baik).
• Mengapa belajar untuk mengendalikan perkataan kita penting bagi
pertumbuhan rohani kita? Bagaimanakah mengendalikan perkataan
kita dapat membantu kita terhindar dari godaan-godaan lainnya?
• Bagaimanakah kita seharusnya menanggapi ketika kita berada di sekeliling
orang-orang yang menggunakan bahasa yang tidak baik atau ketika bahasa
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yang tidak baik digunakan dalam film, televisi, atau buku? (Jika mungkin,
kita hendaknya meninggalkan tempat-tempat di mana bahasa yang tidak baik
itu digunakan. Kita juga dapat mengajukan keberatan terhadap penggunaan
bahasa seperti itu).
• Bagaimanakah orang tua dapat mengajar anak-anak untuk tidak
menggunakan bahasa yang tidak baik? (Setelah anggota kelas menjawab,
Anda dapat menyarankan agar mereka menggunakan Family Home Evening
Resource Book, halaman 215–216, untuk mengajar anak-anak agar tidak
menggunakan bahasa yang tidak baik).
• Jenis bahasa yang bagaimanakah yang Tuhan ingin agar kita gunakan? (lihat
A&P 52:16; 136:24; Efesus 4:29). Dalam hal-hal apakah perkataan kita dapat
meningkatkan rohani orang lain? Bagaimanakah kita dapat mendorong orang
lain untuk menggunakan bahasa yang menghormati Allah dan meneguhkan?
Rangkuman

Gagasan Mengajar
Tambahan

Tekankan bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita dan ingin agar kita mengenakan
“seluruh perisai-[Nya]” agar kita dapat terlindung dari godaan. Imbaulah anggota
kelas untuk menjalankan hukum kesusilaan, bersikap jujur, dan menggunakan
bahasa yang meningkatkan rohani. Sewaktu digerakkan oleh Roh, berikan
kesaksian mengenai kebenaran-kebenaran yang dibahas dalam pelajaran.

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih gagasan berikut sebagai
tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Perisai Allah termasuk senjata-senjata yang dapat kita gunakan
Sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas, Penatua Harold B. Lee menjelaskan
bahwa perisai Allah tidak hanya termasuk perlindungan untuk mempertahankan
diri, tetapi juga senjata-senjata yang dapat kita gunakan secara aktif:
“Orang yang dipersenjatai memegang perisai di satu tangan dan pedang di
tangan lainnya .... Perisai itu adalah perisai iman dan pedang itu adalah pedang
roh yaitu Firman Allah. Menurut saya tidak ada senjata yang lebih kuat daripada
iman dan pengetahuan tentang tulisan suci ... yang terdapat dalam Firman
Allah. Orang yang dipersenjatai dan dipersiapkan dengan senjata-senjata itu
adalah orang yang siap untuk berperang melawan musuh” (“Feet Shod with the
Preparation of the Gospel of Peace,” Brigham Young University Speeches of the
Year [9 November 1954], 7).
2. Kegiatan dengan buku Untuk Kekuatan Remaja
Jelaskan bahwa menjalankan kehidupan sesuai dengan standar-standar dalam
Untuk Kekuatan Remaja membantu menyediakan perisai yang kuat dan pasti.
Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok dan tugaskan kepada masing-masing
kelompok untuk membaca satu topik dalam Untuk Kekuatan Remaja.
Mintalah kelompok-kelompok tersebut meluangkan waktu lima menit untuk
membahas topik mereka dan mempersiapkan gagasan-gagasan untuk disajikan
kepada kelas. Lalu mintalah masing-masing kelompok untuk memberikan
penyajian singkat. Anda mungkin dapat menyarankan agar kelompok-kelompok
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tersebut menggunakan satu cara atau lebih di antara cara-cara berikut dalam
menyajikan penyajian mereka:
a. Mengenali contoh-contoh dalam situasi nyata dimana salah satu standar
merupakan pokok bahasannya.
b. Membagikan pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman.
c. Menggunakan drama singkat untuk menggambarkan bagaimana
menghadapi situasi yang berhubungan dengan kehidupan nyata.
d. Membicarakan mengenai apa yang telah membantu mereka
mempertahankan standar ini dalam pribadi mereka.
e. Membagikan gagasan-gagasan mengenai bagaimana membantu orang
lain mempertahankan standar ini.
f. Membahas apa yang harus dilakukan jika menjalankan standar ini
menciptakan benturan dalam suatu kelompok umur sebaya atau
terhadap seseorang.
3. Mendukung remaja
Jika Anda mengajar orang dewasa, mintalah seorang ayah atau ibu atau seorang
pemimpin Remaja Putra atau Remaja Putri untuk menjelaskan secara singkat
tantangan-tantangan dan keberhasilan-keberhasilan yang dialami remaja.
Mintalah anggota kelas untuk mempertimbangkan dengan seksama apa yang
telah mereka dengar. Mintalah mereka untuk memikirkan cara-cara agar mereka
dapat lebih mendukung remaja. Rangkumlah jawaban mereka di papan tulis.
Berikut beberapa saran yang diberikan:
a. Mengetahui dan mengingat nama mereka.
b. Berminat secara tulus terhadap mereka dan membiarkan mereka tahu bahwa
Anda peduli.
c. Mengenali kebutuhan-kebutuhan khusus dan berinisiatif untuk menanggapi
mereka.
d. Mencari kesempatan untuk membagikan bakat, kisah pribadi, pengalamanpengalaman yang Anda miliki sewaktu remaja, dan pengalaman-pengalaman
yang membangun kesaksian.
e. Terus bergaul dengan remaja setelah dibebastugaskan dari pemanggilan
Gereja di mana Anda telah mengajar dan bekerja bersama mereka.
f. Memberikan teladan yang baik dengan cara hidup seperti Kristus.
g. Memaafkan kesalahan-kesalahan masa lalu dan mengekang diri dengan tidak
memberikan nama julukan negatif terhadap seseorang.
4. Penyajian video “Seluruh Perisai Allah”
Jika Penyajian Video Perjanjian Baru (53914) tersedia, pertimbangkanlah untuk
memperlihatkan segmen video berdurasi 13 menit berjudul “Seluruh Perisai Allah.”
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Menjadi Warga Negara
yang Baik

Pelajaran

44

Tujuan

Untuk mendorong anggota Gereja menjadi warga negara yang baik dengan
berperan serta dalam pemerintahan, mematuhi hukum, dan memperkuat
masyarakat.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 58:21–22, 26–28; 98:4–10; 134; Pasal-Pasal
Kepercayaan ke-12.
b. Pusaka Kita halaman 145–146, yang berpusat pada pelayanan Penatua Ezra
Taft Benson sebagai Menteri Pertanian Amerika Serikat.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan dalam
pelajaran.
Catatan bagi guru: Pemerintah dan hukum berbeda di antara banyak negara
dan budaya. Bersikaplah peka terhadap keadaan setempat sewaktu Anda
memutuskan apa yang akan dibahas dalam pelajaran ini. Di beberapa daerah
mungkin lebih baik jika meluangkan sebagian besar waktu kelas untuk membahas
bagian pelajaran yang ketiga. Hindarilah pembahasan yang mendorong adanya
kontroversi atau kritikan. Ingatlah bahwa para pemimpin Gereja telah senantiasa
memberi petunjuk agar selalau berpatokan pada hukum untuk mengemukakan
perubahan-perubahan yang diperlukan.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Jelaskan bahwa pada tahun 1952, sewaktu melayani dalam Kuorum Dua Belas
Rasul, Penatua Ezra Taft Benson diminta oleh Dwight D. Eisenhower, Presiden
Amerika Serikat, untuk melayani sebagai Menteri Pertanian negara tersebut.
Dengan dorongan dari Presiden Gereja, Presiden David O. McKay, Penatua Benson
menerima tugas tersebut dan melayani dengan baik. Dalam ceramah konferensi
umum pertamanya setelah menjadi Menteri Pertanian, dia mengatakan:
“Saya senang memperoleh kesempatan istimewa untuk melayani, paling tidak
dengan cara yang kecil, di negara yang besar ini dan di bawah pemerintahan di
mana saya tinggal. Saya berterima kasih kepada Presidensi Utama dan saudarasaudara seiman karena mereka telah bersedia, tidak saja untuk mengizinkan
saya, tetapi juga memberikan kepada saya berkat-berkat mereka setelah saya
menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat” (dalam Conference Report,
April 1953, 40).
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• Mengapa menurut Anda Penatua Benson terdorong untuk menerima
tanggung jawab yang besar itu?
Jelaskan bahwa para pemimpin Gereja telah mendorong kita untuk menjadi
warga negara yang baik dan untuk memperkuat masyarakat dan negara kita. Ada
banyak cara kita dapat menjadi warga negara yang baik. Ini mencakup berperan
serta dalam proses pemerintahan atau politik, mematuhi hukum, dan melayani
dalam masyarakat kita. Pelajaran ini membahas ajaran Tuhan mengenai
pemerintah dan menjadi warga negara yang baik.
Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
1. Berperan serta dalam pemerintah.
Jelaskan bahwa pada bulan Agustus 1835, pertemuan umum Gereja di Kirtland,
Ohio, dengan suara bulat menyetujui suatu pernyataan kepercayaan tentang
pemerintahan. Pernyataan ini dicatat dalam A&P 134.
• Apakah tujuan dari pemerintahan sipil? (lihat A&P 134:1, 6–8, 11. Jawaban
dapat mencakup hal-hal berikut).
a. “Untuk kebaikan dan keamanan masyarakat” (A&P 134:1).
b. “Untuk melindungi orang yang tidak bersalah dan menghukum orang yang
bersalah” (A&P 134:6).
c. “Untuk melindungi segenap warganya dalam menjalankan secara bebas
kepercayaan agama mereka” (A&P 134:7).
d. “Untuk membersihkan diri dari segala kesalahan dan dendam” (A&P 134:11).
• Apakah yang dapat kita lakukan sebagai warga negara untuk membantu
memenuhi tujuan-tujuan pemerintahan ini?
Bacalah pernyataan berikut oleh Penatua L. Tom Perry dari Kuorum Dua
Belas Rasul:
“Sebagai anggota Gereja, kita hidup di bawah panji dari berbagai bendera. Betapa
pentingnya agar kita memahami tempat dan kedudukan kita di negara di mana
kita tinggal! Kita hendaknya mengenal sejarah, pusaka, dan hukum-hukum
negara yang memerintah kita. Di negara-negara tersebut, yang memberikan
kepada kita hak untuk berperan serta dalam urusan-urusan pemerintahan, kita
hendaknya menggunakan hak pilihan bebas kita dan terlibat secara aktif untuk
mendukung dan membela asas-asas tentang kebenaran, hak, dan kebebasan”
(dalam Conference Report, Oktober 1987, 87; atau Ensign, November 1987, 72).
• Bagaimanakah kita dapat mendukung dan membela kebenaran, hak, dan
kebebasan melalui peran serta kita dalam pemerintahan?
• Ajaran dan Perjanjian 134 mengajarkan bahwa kita hendaknya mencari dan
menyokong pemimpin-pemimpin yang “menyelenggarakan semua hukum
itu secara adil dan benar” (ayat 3). Sifat-sifat lain apakah yang hendaknya
kita cari ketika kita memilih pemimpin? (lihat, misalnya, A&P 98:10).
Bagaimanakah kita dapat mempersiapkan diri kita untuk memilih pemimpin
secara bijaksana?

310

Pelajaran 44

Jelaskan bahwa sewaktu kita berperan serta dalam proses-proses pemerintahan
dan politik, kita hendaknya melakukannya dengan pengertian bahwa “Gereja
secara politik netral. Gereja tidak mendukung partai politik, program partai,
atau para calon. Para calon hendaknya tidak beranggapan bahwa mereka
disokong oleh Gereja atau para pemimpinnya. Para pemimpin Gereja dan
anggota hendaknya menghindari pernyataan atau sikap apa pun yang dapat
diartikan sebagai sokongan Gereja untuk partai atau calon politik” (BukuPegangan-Petunjuk Gereja, Buku 2: Para Pemimpin Imamat dan Organisasi
Pelengkap [1998], 325).
2. Mematuhi hukum-hukum negara.
• Apakah tanggung jawab kita dalam hal yang menyangkut hukum-hukum
negara? (lihat A&P 58:21–22; 98:4–6; 134:5–6; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-12).
Bagaimanakah orang tua, guru, dan pemimpin dapat mengajar anak-anak
untuk mematuhi hukum-hukum negara?
• Bagaimanakah seharusnya kita memperlakukan para pejabat penegak hukum
dan pejabat-pejabat sipil lainnya? (lihat A&P 134:3, 6). Bagaimanakah kita
dapat memperlihatkan penghargaan kita terhadap usaha-usaha mereka?
• Hubungan apakah yang seharusnya ada antara agama dan pemerintahan
sipil? (lihat A&P 134:4, 9. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa pemerintah
seharusnya tidak boleh memaksakan hukum terhadap agama kecuali jika
pelaksanaan agama tersebut melanggar hak dan kebebasan orang lain).
Bagaimanakah agama dapat memperkuat pemerintahan?
3. Memperkuat masyarakat
Bacalah pernyataan berikut dari Buku-Pegangan-Petunjuk Gereja:
“Para anggota hendaknya melaksanakan tugas sipil mereka dengan mendukung
standar yang memperkuat masyarakat secara moral, ekonomi dan budaya. Para
anggota dianjurkan agar secara aktif terlibat dalam usaha yang layak untuk
meningkatkan masyarakat mereka dan menjadikannya tempat yang sehat
untuk tinggal dan membina keluarga” (Buku 2, halaman 333).
Tulis Memperkuat Masyarakat di papan tulis.
• Apakah beberapa cara kita dapat memperkuat masyarakat kita? (Gunakan
keterangan berikut untuk dibahas atau ditambahkan kepada tanggapan
kelas. Tulislah judulnya di papan tulis sementara Anda membahasnya).
Melayani orang lain
• Mengapa penting agar para anggota Gereja melayani dalam masyarakat
mereka?
• Proyek-proyek pelayanan masyarakat apakah yang Anda, atau anggota
Gereja lainnya, telah turut berperan serta? (Mintalah anggota kelas untuk
membagikan pengalaman-pengalaman ini). Bagaimanakah Anda mulai sadar
akan kebutuhan pelayanan ini? Apakah yang telah dilakukan kelompok
untuk menjadikan proyek tersebut berhasil?
• Cara-cara pribadi dan informal apakah yang telah Anda dan para anggota
Gereja lainnya lakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat?
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• Apakah kesempatan-kesempatan pelayanan yang ada di dalam masyarakat
kita sekarang? (Untuk beberapa saran, lihat gagasan pengajaran tambahan
kedua). Bagaimanakah kita dapat menjadi lebih sadar akan kesempatankesempatan melayani dalam masyarakat? (Jawaban dapat mencakup:
membaca surat kabar, membahas kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam
pertemuan kepemimpinan Gereja, dan mengadakan pertemuan dengan para
pejabat masyarakat untuk membahas bagaimana kita dapat membantu).
• Dalam hal-hal apa pelayanan masyarakat bermanfaat bagi masyarakat?
Dalam hal-hal apa kita diberkati ketika kita melayani?
Melayani dalam posisi pelayanan masyarakat yang dipilih atau diangkat
Bacalah pernyataan berikut dari Presidensi Utama kepada para anggota Gereja:
“Kami sangat menganjurkan agar para pria dan wanita bersedia melayani di
dewan-dewan sekolah, dewan dan komisi kabupaten, badan pembuat undangundang negara, dan kantor-kantor tinggi lainnya baik yang dipilih maupun
yang diangkat” (Surat Presidensi Utama, 15 Januari 1998).
• Apakah beberapa contoh dari posisi pelayanan masyarakat di wilayah Anda?
Bagaimanakah orang-orang dalam posisi seperti itu dapat membawa kebaikan
dalam masyarakat?
Mendukung perkara atau kegiatan yang baik
• Bacalah A&P 58:27 bersama anggota kelas. Bagaimanakah kita dapat
“wajib terlibat” dalam perkara yang baik dalam masyarakat?
Bagikanlah laporan berikut mengenai seorang Orang Suci Zaman Akhir yang
memberikan sumbangan berarti kepada masyarakat dan negaranya dengan
mendukung perkara yang baik:
“Sewaktu Dolina melayani sebagai presiden Remaja Putri di Wilayah Ontario
Toronto tahun 1986, dia meminta seorang pakar untuk berbicara dalam acara
api unggun mengenai masalah pornografi yang semakin meningkat. Kemudian
dia terlibat bersama kelompok yang berskala nasional yang disebut Orang
Kanada Peduli Kesopanan, yang memobilisasi ribuan orang Kanada
antipornografi untuk menghubungi para wakil mereka yang telah dipilih
sebagai wujud kepedulian mereka terhadap meningkatnya pornografi ....
... Pada tahun 1990 keterlibatannya meningkat setelah dia diangkat menjadi
ketua Orang Kanada Peduli Kesopanan. Dalam peranannya yang baru ini dia
memberikan banyak penyajian di hadapan badan-badan pemerintahan provinsi
dan federal yang membuat dan mengubah undang-undang tentang pornografi.
Dia juga telah berbicara di hadapan banyak kelompok warga negara yang
bekerja di pemerintahan lokal untuk mengendalikan secara ketat penyebaran
pornografi di masyarakat mereka” (Donald S. Conkey, “Together We Can Make
a Difference,” Ensign, Februari 1996, 68).
• Apakah beberapa perkara baik yang dapat kita dukung di dalam masyarakat
kita? Bagaimanakah kita dapat memerangi pengaruh-pengaruh jahat di dalam
masyarakat kita?
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• Apakah beberapa tantangan yang kita hadapi dalam melayani di masyarakat?
Bagaimanakah kita dapat mengatasi tantangan-tantangan ini? (Salah satu
tantangan adalah bagaimana menjadwalkan waktu kita untuk melayani.
Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah agar para anggota
keluarga atau anggota lingkungan melayani bersama, jika mungkin. Hal ini
memungkinkan bagi sebuah keluarga untuk tetap bersama, tidak terpisah
sewaktu melayani).
Rangkuman

Bagikanlah pernyataan berikut oleh Penatua M. Russell Ballard dari Kuorum Dua
Belas Rasul:
“Di dalam Gereja, kita sering mengungkapkan pepatah, ‘Berada di dalam dunia,
tetapi tidak dari dunia.’ ... Mungkin kita sebaiknya mengungkapkannya ...
sebagai dua nasihat yang terpisah. Pertama, ‘Berada di dalam dunia.’ Melibatkan
diri; mengetahui keterangan. Berusaha untuk memahami dan toleransi serta
menghargai perbedaan. Membuat sumbangan yang berarti kepada masyarakat
melalui pelayanan dan keterlibatan. Kedua, ‘Tidak dari dunia.’ Jangan mengikuti
jalan yang salah atau menyerah atau menerima hal-hal yang tidak benar ....
Anggota Gereja perlu lebih banyak memengaruhi daripada dipengaruhi.
Kita hendaknya berusaha untuk menghentikan pengaruh dari dosa dan
kejahatan, bukan hanya bersikap pasif dan terpengaruh olehnya. Kita masingmasing perlu membantu mengatasi masalah, bukan menghindari atau
mengabaikannya” (dalam Conference Report, April 1989, 100–101; atau
Ensign, Mei 1989, 80).
Tekankan bahwa sebagai Orang Suci Zaman Akhir kita hendaknya menjadi
warga negara yang baik tanpa memandang di mana pun kita tinggal. Imbaulah
anggota kelas untuk melakukan hal-hal yang dapat mereka lakukan untuk
mendukung pemerintahan yang baik dan memperkuat masyarakat mereka.

Gagasan Mengajar
Tambahan

Bahan tambahan berikut menyarankan garis besar pelajaran. Anda dapat
menggunakan satu atau lebih gagasan ini sebagai bagian dari pelajaran.
1. Melaporkan mengenai pelayanan sukarela dalam masyarakat
Jauh hari sebelumnya, tugaskan kepada seorang anggota lingkungan atau
cabang untuk melaporkan mengenai pelayanan sukarela yang terorganisasi
dalam masyarakat Anda dan cara-cara berperan serta dalam pelayanan ini. Atau
Mintalah seorang anggota kelas yang terlibat dalam suatu pelayanan masyarakat
menjelaskan hal-hal yang dia lakukan.
Sebagai bagian dari pembahasan, tekankan bahwa kita tidak perlu menunggu
menerima pemanggilan atau tugas dari pemimpin Gereja sebelum kita melayani
masyarakat baik sebagai perorangan atau kelompok.
2. Gagasan-gagasan untuk pelayanan masyarakat
Jika anggota kelas mengalami kesulitan memikirkan mengenai cara-cara
memberikan pelayanan masyarakat, Anda dapat menyarankan beberapa
gagasan ini. Sebagai bagian dari pembahasan ini, mintalah anggota kelas
untuk membaca Matius 25:34–40.
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Pelayanan kesehatan: Membuat pakaian dan makanan bagi orang yang sakit;
merawat anak-anak di rumah sakit atau di lingkungan tetangga Anda;
memberikan bunga kepada pasien di rumah sakit yang tidak memiliki keluarga;
pada hari-hari khusus, mengingat orang yang sakit.
Pelayanan sosial: Membantu mengorganisasi atau memimpin kelompokkelompok yang membantu remaja mengembangkan keterampilan-keterampilan;
mendemonstrasikan cara menjahit, memasak, atau keterampilan-keterampilan
lainnya kepada mereka yang berada di rumah yatim piatu dan sekolah-sekolah
masyarakat atau kepada mereka yang cacat; membacakan buku atau majalah
kepada orang lanjut usia di rumah peristirahatan; mengajarkan keterampilanketerampilan bahasa kepada mereka yang tidak bisa berbahasa Anda;
membacakan buku kepada orang buta; mengunjungi dan berbicara kepada
orang lanjut usia di keluarga Anda sendiri dan di lingkungan tetangga Anda.
3. Memperkuat masyarakat melalui tindakan sopan santun
Bagikan pernyataan berikut oleh Presiden Gordon B. Hinckley:
“Memang luar biasa apa yang dapat dihasilkan jika kita sopan. Memang
menyedihkan apa yang terjadi jika kita tidak sopan. Kita melihatnya tiap hari
saat kita bekendaraan di lalu lintas kota tempat tinggal kita. Mengalah untuk
membiarkan orang lain masuk ke jalur kita mendatangkan kebaikan bagi orang
yang dibantu, dan juga mendatangkan kebaikan bagi dia yang membantu.
Sesuatu terjadi dalam diri kita jika kita sopan dan peduli pada orang lain. Ini
semua adalah bagian dari proses pemurnian, yang apabila dipertahankan akan
mengubah seluruh pembawaan kita” (dalam Conference Report, April 1996, 70;
atau Liahona, Juli 1996, 43).
• Kesempatan-kesempatan apakah yang kita miliki setiap hari untuk
memperlihatkan sopan santun kita kepada orang lain? (Jawaban dapat
mencakup: ketika kita bekerja, mengendarai mobil, berbelanja, saat sedang
berjalan di jalan). Bagaimanakah sopan santun dapat memperkuat suatu
masyarakat?
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Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memahami pentingnya kekekalan keluarga dan
untuk mengilhami mereka untuk memperkuat keluarga mereka.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa “Keluarga: Pernyataan kepada Dunia” (Liahona,
Juni 1996, 10–11). Setiap anggota kelas hendaknya memiliki satu kopi
pernyataan tersebut sebagai rujukan dalam pelajaran. Pernyatan tersebut
dicantumkan pada halaman 321 dalam buku pedoman ini dan halaman
29–30 dalam Penuntun Belajar Anggota Kelas (35686 299). Pernyataan ini juga
tersedia dalam paket terpisah (35602 dan 35538).
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas. Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan dalam pelajaran.
3. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bersiaplah untuk meminta
anggota kelas menyanyikan “K’luarga Dapat Kekal Selamanya” (Nyanyian Rohani,
no. 142; Nyanyian Rohani, 144). Atau Mintalah sekelompok kecil anak-anak
Pratama untuk datang ke kelas dan menyanyikan lagu tersebut.
Catatan bagi guru: Keadaan keluarga mungkin berbeda di antara para anggota
kelas. Bersikaplah peka terhadap perbedaan-perbedaan ini, dan tekankan bahwa
setiap orang adalah bagian dari sebuah keluarga baik dengan orang tua duniawi
maupun orang tua surgawi.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Mintalah anggota kelas menyanyikan “K’luarga Dapat Kekal Selamanya,” atau
mintalah sekelompok anak Pratama untuk menyanyikannya (lihat “Persiapan,”
nomor 3).
Setelah menyanyikan lagu, ingatkan anggota kelas tentang lirik nyanyian
tersebut: “Ku’ingin selalu bersama k’luargaku, / Tuhan t’lah tunjukkan caranya.”
Jelaskan bahwa pelajaran ini membahas “Keluarga: Pernyataan kepada Dunia,”
yang berisi ajaran-ajaran Tuhan mengenai keluarga, diberikan melalui Presidensi
Utama dan Kuorum Dua Belas. Dengan mengikuti ajaran-ajaran ini, kita dapat
memperkuat dan mempersatukan keluarga kita sekarang dan mempersiapkan
diri untuk hidup sebagai keluarga yang kekal.

Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas yang Anda bahas.
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1. Keluarga adalah inti bagi rencana Allah.
Jelaskan bahwa “Keluarga: Pernyataan kepada Dunia” dipersembahkan oleh
Presiden Gordon B. Hinckley dalam pertemuan umum Lembaga Pertolongan
pada bulan September 1995. Sejak itu, pernyataan ini telah dicetak dalam
banyak bahasa bagi para anggota Gereja dan orang-orang lain di seluruh dunia.
Pernyataan Keluarga ini juga telah diberikan kepada para pemimpin
pemerintahan di banyak negara.
Mintalah seorang anggota kelas untuk membaca judul, subjudul, dan dua alinea
pertama dari pernyataan tersebut.
• Apakah yang terjadi kepada keluarga kita sendiri, masyarakat, dan negara
yang mengisyaratkan diperlukannya nasihat dan peringatan ini dari para
nabi Allah?
Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan, “Mengapa kita memiliki
pernyataan mengenai keluarga ini sekarang? Karena keluarga sedang diserang.
Di seluruh dunia keluarga dalam keadaan berantakan. Tempat untuk mulai
memperbaiki masyarakat adalah di rumah. Anak-anak sebagian besar
melakukan apa yang diajarkan kepada mereka. Kita sedang berusaha untuk
menjadikan dunia lebih baik dengan membuat keluarga lebih kuat”
(“Inspirational Thoughts,” Ensign, Agustus 1997, 5).
• Pernyatan kepada dunia menyatakan bahwa pernikahan dan keluarga
“ditetapkan oleh Allah” dan “inti dalam rencana[Nya] bagi tujuan kekal anakanak-Nya.” Mengapa keluarga adalah inti bagi rencana Allah bagi rencana
kekal anak-anak-Nya? (lihat A&P 131:1–4; 1 Korintus 11:11).
• Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kita semua adalah anak-anak roh
Allah, diciptakan menurut rupa-Nya (lihat juga Kejadian 1:26–27). Apakah
yang diajarkan ajaran ini mengenai potensi kita? Bagaimanakah pengetahuan
bahwa Anda adalah anggota dari keluarga Bapa Surgawi memengaruhi
perasaan Anda tentang keluarga duniawi? Bagaimanakah ajaran ini dapat
memperkuat kita?
2. Tata cara-tata cara kudus memungkinkan bagi keluarga untuk bersama
secara kekal.
Mintalah seorang anggota kelas untuk membaca alinea ketiga dari
pernyataan itu.
• Apakah yang diajarkan alinea ini mengenai tujuan kehidupan fana?
Bagaimanakah pengalaman duniawi kita dapat membantu kita dalam
kemajuan kekal kita?
• Apakah yang diperlukan agar pernikahan dan keluarga menjadi kekal?
(Pasangan harus menerima tata cara pemeteraian di bait suci dan mematuhi
perjanjian-perjanjian yang ditautkan dengan tata cara tersebut).
• Bagaimanakah kita dapat memperkuat tekad kita untuk mematuhi perjanjianperjanjian bait suci kita? Dalam hal apakah orang tua dapat membantu anakanak mempersiapkan diri untuk memasuki bait suci?
• Bagaimanakah janji bahwa kita dapat hidup secara kekal bersama keluarga
kita seharusnya memengaruhi cara kita memperlakukan anggota keluarga
kita sekarang?
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3. Kuasa untuk menciptakan kehidupan fana adalah kudus.
Mintalah seorang anggota kelas untuk membaca alinea keempat dan kelima dari
pernyataan.
• Apakah yang telah diperintahkan Allah mengenai penggunaan kuasa
untuk menciptakan kehidupan fana? Mengapa kepatuhan terhadap perintah
ini penting?
Penatua Henry B. Eyring dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan:
“Anak-anak adalah warisan Tuhan kepada kita dalam kehidupan ini dan juga
dalam kekekalan. Kehidupan kekal tidak hanya memiliki keturunan kita
untuk selama-lamanya dari kehidupan kita. Kehidupan kekal juga memiliki
peningkatan kekal ....
Kita dapat memahami mengapa Bapa Surgawi memerintahkan kepada kita
untuk menghargai kehidupan dan menghormati kuasa yang menghasilkannya
sebagai hal yang kudus. Jika kita tidak memiliki perasaan hormat seperti itu di
dalam kehidupan ini, bagaimana mungkin Bapa kita dapat memberikannya
kepada kita dalam kekekalan?” (“The Family,” Ensign, Februari 1998, 15).
Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan, “Tubuh
merupakan bagian yang penting dari jiwa .... Kita menyatakan bahwa orang
yang menggunakan tubuh pemberian Allah milik orang lain tanpa restu ilahi
merundung bahkan jiwa orang tersebut, merundung tujuan dan proses inti
kehidupan .... Dalam pelanggaran seksual jiwa menjadi taruhan—tubuh dan
roh” (dalam Conference Report, Oktober 1998, 99–100; atau Liahona, Januari
1999, 90–91).
• Apakah yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak-anak
memahami pentingnya kebersihan moral? (Anda dapat menyarankan bahwa
orang tua dapat membahas bersama anak-anak mereka ajaran-ajaran
mengenai kemurnian akhlak yang terdapat dalam Untuk Kekuatan Remaja
[36550 299] atau Petunjuk bagi Orang Tua [31125 299]).
4. Orang tua memiliki tugas kudus untuk saling memerhatikan dan
mengajar anak-anak mereka.
Mintalah seorang anggota kelas untuk membaca alinea keenam dari pernyataan.
• Apakah yang dapat dilakukan oleh pasangan yang telah menikah untuk
memperkuat kasih mereka terhadap satu sama lain?
Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan, “Jika Anda telah menikah,
bersikaplah sangat setia terhadap satu sama lain. Mementingkan diri sendiri
adalah penghancur besar dari kehidupan keluarga yang bahagia. Jika Anda
lebih mengutamakan kesenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan rekan
Anda, mengalihkan kepentingan pribadi dengan gol yang lebih mulia,
maka Anda akan bahagia, dan pernikahan Anda akan berlangsung sampai
sepanjang kekekalan” (“Excerpts from Recent Addresses of President Gordon
B. Hinckley,” Ensign, Desember 1995, 67).
• Bagaimanakah anak-anak diberkati ketika mereka memiliki orang tua yang
saling mengasihi dan memerhatikan?
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• Apakah tangung jawab orang tua untuk mengajar anak-anak mereka? (lihat
Mosia 4:14–15; A&P 68:25–28; 93:40). Apakah beberapa cara efektif untuk
mengajarkan asas-asas ini kepada anak-anak? Bagaimanakah Anda telah
memperoleh manfaat dari ajaran-ajaran orang tua Anda?
• Apakah beberapa situasi di mana orang tua memiliki kesempatan untuk
mengajar anak-anak mereka? (Jawaban dapat mencakup: malam keluarga;
doa keluarga saat makan bersama, waktu mau tidur, saat bepergian bersama,
dan saat bekerja bersama). Mintalah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman ketika mereka mengajar anak-anak mereka (atau ketika
orang tua mereka mengajar mereka) pada saat-saat seperti ini.
• Apakah peranan Gereja dalam mengajar anak-anak? (lihat kutipan berikut).
Bagaimanakah orang tua dapat bekerja sama dengan Gereja untuk mengajar
anak-anak mereka?
Presiden Spencer W. Kimball mengatakan, “Adalah tanggung jawab orang tua
untuk mengajar anak-anak mereka. Sekolah Minggu, Pratama, [Remaja PutraRemaja Putri,] dan organisasi-organisasi Gereja lainnya memainkan peranan
kedua” (The Teachings of Spencer W. Kimball, diedit oleh Edward L. Kimball
[1982], 332).
5. Pernikahan dan keluarga yang berhasil didasarkan pada asas-asas hidup
yang benar.
Mintalah seorang anggota kelas untuk membaca alinea ketujuh dari pernyataan.
• Pernyataan mengajarkan bahwa “kebahagiaan dalam kehidupan keluarga
paling mungkin dicapai jika didasarkan pada ajaran-ajaran Tuhan Yesus
Kristus.” Bagaimanakah ajaran-ajaran Kristus telah membawa kebahagiaan
ke dalam rumah Anda?
• Pernyataan tersebut menyatakan bahwa “Pernikahan dan keluarga yang
berhasil ditegakkan dan dipertahankan dengan asas-asas iman, doa,
pertobatan, pengampunan, rasa hormat, kasih, kasih sayang, kerja, dan
kegiatan rekreasi yang sehat.” Yang manakah di antara asas-asas ini telah
menjadi bagian penting dalam pernikahan dan keluarga Anda? Apakah caracara efektif yang telah Anda temukan untuk mengajarkan asas-asas ini dalam
keluarga Anda? (Sewaktu digerakkan oleh Roh, Anda dapat memfokuskan
hanya pada satu atau dua asas saja. Jika Anda ingin meluangkan lebih banyak
waktu lagi mengenai bagian pernyataan ini, lihat gagasan pengajaran
tambahan keempat).
• Menurut pernyataan tersebut, apakah tanggung jawab utama para ayah?
Apakah yang dimaksud dengan “memimpin ... dengan kasih dan kebenaran”?
(lihat A&P 121:41–46).
• Bagaimanakah anak lelaki dan remaja putra dapat mempersiapkan diri
mereka sekarang untuk menyediakan nafkah bagi keluarga mereka? Apakah
yang dapat dilakukan orang tua untuk mendorong remaja memperoleh
pendidikan formal dan belajar keterampilan-keterampilan praktis?
• Apakah tanggung jawab utama para ibu yang diuraikan dalam pernyataan
tersebut? Bagaimanakah remaja putri dapat mempersiapkan diri mereka
sekarang untuk memenuhi tanggung jawab ini?
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Presiden Gordon B. Hinckley mengajarkan:
“Bila akan ada pengembalian pada nilai-nilai kuno dan kudus, itu harus
dimulai di dalam rumah tangga. Di sinilah kebenaran dipelajari, integritas
dibina, disiplin diri dipupuk, dan kasih dipelihara ....
Sister sekalian, jagalah anak-anak Anda .... Tidak ada yang lebih berharga bagi
Anda sebagai ibu, mutlak tidak ada. Anak-anak Anda adalah hal paling bernilai
yang akan Anda miliki dalam waktu atau sepanjang kekekalan. Anda benarbenar akan beruntung bila, ketika Anda tumbuh lanjut usia dan memandang
kepada mereka yang Anda datangkan ke dunia ini, Anda menemukan dalam
diri mereka kesalehan kehidupan, kebajikan dalam menjalani hidup, dan
integritas dalam perilaku mereka” (“Berjalan di Dalam Terang Tuhan,”
Liahona, Januari 1999, 118).
• Bagaimanakah para ayah dapat membantu memelihara anak-anak
mereka? Mengapa penting bagi orang tua untuk saling membantu
sebagai mitra yang sejajar?
6. Memperkuat keluarga adalah tanggung jawab setiap orang.
• Pernyataan tersebut diakhiri dengan memperingatkan akan adanya akibatakibat serius dari pecahnya keluarga dan mengimbau semua orang untuk
memperkuat keluarga. Mintalah seorang anggota kelas untuk membacakan
dua alinea terakhir dari pernyataan tersebut.
• Apa saja hal-hal yang telah Anda lakukan yang menolong membawa
kekuatan dan persatuan yang lebih besar dalam keluarga Anda?
• Apa yang dapat kita lakukan sebagai individu dan keluarga untuk menjadikan
keluarga lebih kuat dalam masyarakat kita sendiri?
Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan kepada sekelompok wali kota dan
para pejabat pemerintah lainnya dalam sebuah pertemuan, “Kepada Anda para
pria dan wanita yang berpengaruh besar, Anda yang memimpin kota-kota di
negara ini, kepada Anda semua saya mengatakan bahwa biayanya akan jauh
lebih ringan dengan memperbaiki sekolah-sekolah kita, mengajarkan kebajikan
untuk menjadi warga negara yang baik, daripada terus membangun dan
memelihara penjara-penjara yang mahal biayanya .... Tetapi ada lembaga lain
yang bahkan lebih penting daripada sekolah-sekolah. Lembaga itu adalah
rumah. Saya percaya bahwa tidak ada bangsa yang dapat menjadi lebih maju
tanpa kekuatan keluarganya” (“U.S. Conference of Mayors,” Ensign, November
1998, 109).
• Mengapa keluarga harus kuat agar bangsa-bangsa dapat bertahan hidup?
Rangkuman

Tantanglah anggota kelas untuk memikirkan tentang keluarga mereka dan
mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah semua anggota
keluarga saya merasakan kasih saya terhadap mereka? Apakah kami sedang
berusaha menjalani hidup sebagai keluarga kekal? Apakah yang dapat saya
lakukan untuk memperkuat keluarga saya?
Berikan kesaksian mengenai kebenaran asas-asas dalam pernyataan, dan
imbaulah anggota kelas untuk terus belajar dan menerapkan ajaran-ajarannya.
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Gagasan Mengajar
Tambahan

Anda dapat menggunakan salah satu atau lebih gagasan berikut sebagai
tambahan untuk rencana pelajaran yang telah disarankan.
1. Mengenali dan menghindari penganiayaan
Pernyataan memperingatkan bahwa mereka “yang merundung pasangan atau
anak ... pada suatu hari akan bertanggung jawab di hadapan Allah.” Para
pemimpin Gereja telah berbicara dengan lantang menentang penganiayaan
dalam bentuk apa pun. Kutipan berikut dari Presiden Gordon B. Hinckley
kepada para pemegang imamat berlaku baik bagi pria maupun wanita:
“Jangan pernah merundung istri-istri Anda. Jangan pernah merundung anakanak Anda. Tetapi kumpulkanlah mereka dalam rangkulan Anda dan buatlah
mereka merasakan kasih dan penghargaan serta rasa hormat Anda. Jadilah para
suami yang baik. Jadilah para ayah yang baik” (“Pandangan yang Mengilhami,”
Liahona, Juni 1999, 4).
2. Penyajian video “Tanggung Jawab Orang Tua”
Jika Penyajian Video Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja (53912) tersedia,
pertimbangkanlah untuk memperlihatkan segmen video berdurasi tujuh menit
yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua.” Mintalah anggota kelas untuk
merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut sewaktu mereka menonton
penyajian video:
• Dalam hal-hal apakah Anda telah diberkati oleh ajaran-ajaran orang tua Anda?
Hal apakah yang Anda ingin agar anak-anak Anda pelajari dari Anda?
3. Pernyataan tambahan mengenai keluarga
Anda dapat membaca pernyataan berikut oleh Penatua Robert D. Hales dari
Kuorum Dua Belas Rasul:
“Rencana Bapa adalah agar kasih dan hubungan keluarga berlanjut dalam
kekekalan. Menjadi anggota sebuah keluarga membawa sebuah tanggung jawab
besar untuk memerhatikan mengasihi, mendukung dan menguatkan setiap
anggota keluarga agar semuanya dapat bertahan sampai akhir dengan benar
dan bersama-sama tinggal sepanjang kekekalan. Tidaklah cukup sekadar
menyelamatkan diri kita sendiri. Adalah sama pentingnya bahwa orang tua,
kakak, dan adik diselamatkan dalam keluarga kita. Jika kita kembali pulang
sendiri kepada Bapa Surgawi, kita akan ditanyai, ‘Di mana sisa keluarga Anda?’ ”
(dalam Conference Report, Oktober 1996, 88; atau Liahona, Januari 1997, 61–62).
4. Pembahasan kelompok
Tulislah di papan tulis kesembilan asas untuk pernikahan dan keluarga yang
berhasil yang dicantumkan dalam alinea ketujuh dari pernyataan (setelah kalimat
“pernikahan dan keluarga yang berhasil”). Bagilah anggota kelas menjadi
beberapa kelompok dan tugaskan satu asas atau lebih kepada setiap kelompok.
Mintalah masing-masing kelompok untuk memikirkan tentang cara-cara yang
dapat mereka lakukan untuk dapat membantu menegakkan dan memperkuat
asas-asas ini dalam keluarga mereka. Setelah masing-masing kelompok
mengadakan pembahasan selama beberapa menit, Mintalah satu orang dari setiap
kelompok untuk membagikan gagasan-gagasan kelompoknya masing-masing.
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5. Membahas pernyataan tentang keluarga dalam malam keluarga
Sarankan agar anggota kelas membahas pernyataan tentang keluarga dalam
kegiatan malam keluarga mereka minggu ini. Mintalah mereka untuk bersiap
melaporkan pengalaman ini pada permulaan kelas minggu depan.

KE LUARGA

PRESIDENSI UTAMA DAN DEWAN DUA BELAS RASUL
GEREJA YESUS KRISTUS DARI ORANG-ORANG SUCI ZAMAN AKHIR

K

AMI, PRESIDENSI UTAMA dan Dewan Dua Belas Rasul
Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir,
dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita ditetapkan
oleh Allah dan bahwa keluarga merupakan inti dalam
rencana Sang Pencipta bagi tujuan kekal anak-anak-Nya.

SELURUH UMAT MANUSIA—pria dan wanita—diciptakan
menurut rupa Allah. Masing-masing adalah putra atau
putri roh terkasih dari orang tua surgawi, dan, karenanya,
masing-masing memiliki sifat dan tujuan yang ilahi. Jenis
kelamin merupakan ciri mutlak dari identitas dan tujuan
pradunia, kehidupan fana, dan kekal setiap orang.
DALAM ALAM PRADUNIA,

para putra dan putri roh mengenal dan memuja Allah sebagai Bapa Surgawi mereka
dan menerima rencana-Nya melalui mana anak-anakNya dapat memperoleh tubuh jasmani dan mendapatkan
pengalaman duniawi untuk maju ke arah kesempurnaan
dan pada akhirnya mencapai tujuan ilahinya sebagai
seorang ahli waris kehidupan kekal. Rencana kebahagiaan yang ilahi memungkinkan hubungan keluarga untuk
dilanjutkan setelah kematian. Tata cara dan perjanjian
kudus yang tersedia di bait-bait suci yang kudus
memungkinkan setiap orang kembali ke hadirat Allah
dan keluarga disatukan secara kekal.

PERINTAH PERTAMA YANG diberikan Allah kepada Adam
dan Hawa berkaitan dengan potensi mereka untuk menjadi orang tua sebagai suami dan istri. Kami menyatakan
bahwa perintah Allah bagi anak-anak-Nya untuk beranak cucu dan memenuhi bumi tetap berlaku. Kami
selanjutnya menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan agar kuasa penciptaan yang kudus ini digunakan
hanya antara pria dan wanita, yang telah dinikahkan
secara resmi sebagai suami dan istri.
KAMI MENYATAKAN cara dengan mana kehidupan fana
diciptakan telah ditetapkan secara ilahi. Kami menegaskan kekudusan dan pentingnya dalam rencana
kekal Allah.
SUAMI DAN ISTRI memiliki tanggung jawab kudus untuk
mengasihi dan memelihara satu sama lain dan anak-anak
mereka. ‘Anak-anak ... adalah milik pusaka daripada
Tuhan’ (Mazmur 127:3). Orang tua memiliki kewajiban
kudus untuk membesarkan anak-anak mereka dalam

kasih dan kebenaran, menyediakan kebutuhan fisik dan
rohani mereka, mengajar mereka untuk saling mengasihi
dan melayani, untuk mematuhi perintah-perintah Allah
dan menjadi penduduk yang mematuhi hukum di mana
pun mereka tinggal. Para suami dan istri—para ibu dan
ayah—akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas
pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut.

KELUARGA DITETAPKAN oleh Allah. Pernikahan antara
pria dan wanita adalah mutlak bagi rencana kekal-Nya.
Anak-anak berhak dilahirkan dalam ikatan perkawinan,
dan untuk dibesarkan oleh seorang ayah dan seorang
ibu yang menghormati perjanjian pernikahan dengan
kesetiaan mutlak. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga paling mungkin dicapai bila didasarkan pada ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan dan keluarga
yang berhasil, ditegakkan dan dipertahankan dengan
asas-asas iman, doa, pertobatan, pengampunan, rasa
hormat, kasih, kasih sayang, kerja, dan kegiatan rekreasi
yang sehat. Berdasarkan rancangan ilahi, para ayah hendaknya memimpin keluarga mereka dengan kasih dan
kebenaran, serta bertanggung jawab untuk menyediakan
kebutuhan hidup dan perlindungan bagi keluarganya.
Para ibu terutama bertanggung jawab untuk mengasuh
anak-anak mereka. Dalam tanggung jawab kudus ini,
para ayah dan ibu berkewajiban untuk saling membantu
sebagai pasangan yang setara. Cacat, kematian, atau keadaan lainnya mungkin mengharuskan penyesuaian
peran. Kerabat lain hendaknya memberikan dukungan
bila dibutuhkan.
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.
KAMI MENGIMBAU PARA penduduk dan pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab di mana pun untuk
menganjurkan hal-hal tersebut yang dirancang untuk
mempertahankan dan menguatkan keluarga sebagai unit
dasar dari masyarakat.

Pernyataan ini dibacakan oleh Presiden Gordon B. Hinckley sebagai bagian dari pesannya pada Pertemuan Lembaga
Pertolongan Umum yang diadakan pada tanggal 23 September 1995, di Salt Lake City, Utah.
© 1995 oleh Intellectual Reserve, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dicetak di Indonesia. Persetujuan bahasa Inggris: 10/95. Persetujuan terjemahan: 10/95. Terjemahan dari Family Proclamation. Indonesian

321

Pelajaran

46

“Sion—Yang Murni Hatinya”

Tujuan

Untuk membantu anggota kelas memahami apa yang diajarkan tulisan suci
mengenai Sion dan untuk mengilhami mereka dalam usaha-usaha mereka untuk
menegakkan Sion.

Persiapan

1. Pelajarilah dengan penuh doa tulisan suci dan bahan-bahan lain berikut ini:
a. Ajaran dan Perjanjian 57:1–3; 64:33–43; 82:14–15; 97:8–28; 105:1–12;
Musa 7:12–19, 61–63, 68–69; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-10.
b. Pusaka Kita, halaman 41–42, 145–46.
2. Periksalah ulang bahan untuk pelajaran ini dalam Penuntun Belajar Anggota
Kelas (35686 299). Rencanakanlah cara-cara untuk merujuk pada bahan dalam
pelajaran.
3. Mintalah seorang anggota kelas bersiap merangkum laporan mengenai Kota
Henokh sebagaimana yang dicatat dalam Musa 7:12–19, 68–69.
4. Jika Anda menggunakan kegiatan penarik perhatian, bawalah kertas dan pena
atau pinsil untuk setiap anggota kelas.

Saran untuk
Pengembangan
Pelajaran
Kegiatan Penarik
Perhatian

Jika pantas, gunakanlah kegiatan berikut atau salah satu kegiatan Anda sendiri
untuk memulai pelajaran.
Berikan kepada setiap anggota kelas satu lembar kertas dan pena atau pinsil.
Mintalah mereka menulis lima hal penting yang ingin mereka capai dalam
kehidupan mereka. Setelah mereka diberi waktu untuk menulis, bacalah
pernyataan berikut oleh Nabi Joseph Smith:
“Kita harus membangun Sion sebagai tujuan terbesar kita .... Waktunya segera
akan tiba, ketika tak seorang pun akan memiliki kedamaian kecuali di Sion dan
wilayah-wilayahnya” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, diseleksi oleh Joseph
Fielding Smith [1976], 160–161).
Mintalah anggota kelas untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut
tanpa menjawab dengan bersuara keras:
• Sementara Anda melihat pada daftar yang telah Anda buat, adakah hal-hal
yang dapat membantu membangun Sion? Bagaimanakah Anda akan
mengubah daftar Anda untuk menanggapi nasihat Nabi Joseph Smith?
Wahyu-wahyu yang dicatat dalam Ajaran dan Perjanjian berisi banyak petunjuk
mengenai pembangunan Sion. Pelajaran ini membahas apakah Sion itu dan apa
yang diperlukan dari kita untuk membantu menegakkannya.
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Pembahasan dan
Penerapan

Pilihlah dengan penuh doa bahan pelajaran yang akan memenuhi kebutuhan
anggota kelas dengan paling baik. Imbaulah anggota kelas untuk membagikan
pengalaman yang berhubungan dengan asas-asas tulisan suci.
1. Kata Sion memiliki beberapa makna.
Jelaskan bahwa kata Sion memiliki beberapa arti dalam tulisan suci. Bacalah
bagian-bagian tulisan suci berikut bersama anggota kelas. Kenalilah makna
Sion dalam setiap bagian tulisan suci, dan tulislah maknanya di papan tulis.
a. A&P 97:21. (Yang murni hatinya).
b. A&P 82:14. (Gereja dan wilayah-wilayahnya).
c. Musa 7:19. (Kota Henokh).
d. 2 Samuel 5:6–7; 1 Raja-Raja 8:1. (Kota kuno Yerusalem).
e. A&P 45:66–67; 57:1–2; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-10. (Yerusalem Baru,
yang akan dibangun di Missouri).
f. Ibrani 12:22–23. (Tempat tinggal bagi mereka yang telah dipermuliakan).
Tekankan bahwa di dalam tulisan suci ini, Sion dapat berarti umat Tuhan (yang
murni hatinya), suatu tempat tertentu, atau keduanya. Dalam pelajaran ini,
ketika kita berbicara mengenai membangun Sion di zaman kita, kita merujuk
pada memurnikan hati kita agar tempat-tempat di mana kita tinggal dapat
disebut Sion.
2. Sion telah ada di zaman-zaman sebelumnya.
Jelaskan bahwa Sion telah ada di antara umat Allah beberapa kali di zamanzaman sebelumnya. Kota Henokh adalah salah satu contoh dari umat yang telah
mendirikan Sion. Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk merangkum
peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Musa 7:12–19, 68–69.
• Apakah yang menjadi ciri khas Sion di zaman Henokh? (lihat Musa 7:12–19).
Mengapa kota mereka disebut Sion? (lihat Musa 7:18). Apakah yang dimaksud
dengan “sehati dan sepikiran”?
• Apakah yang akan terjadi dengan Kota Henokh di masa Milenium? (lihat
Musa 7:61–63. Kota Henokh akan kembali ke bumi dan menjadi bagian dari
Yerusalem Baru). Mengapa kisah tentang Henokh dan umatnya penting bagi
kita di zaman sekarang? (Selain membantu kita memahami masa depan Kota
Henokh, kisah tersebut membantu kita memahami apa yang harus kita
lakukan untuk mendirikan Sion).
3. Para Orang Suci di zaman kita telah diperintahkan untuk mendirikan Sion.
Salah satu pokok yang paling sering disebutkan dalam Ajaran dan Perjanjian adalah
penegakan Sion di zaman akhir. Ada lebih dari 200 rujukan mengenai Sion dalam
wahyu-wahyu ini. Beberapa di antaranya merujuk pada lokasi fisik, ada yang
merujuk pada keadaan hati, dan ada yang merujuk pada pembangunan Gereja
Tuhan. Bahkan sebelum Gereja diorganisasi secara resmi, Tuhan mengarahkan
sejumlah pemimpin Gereja dengan mengatakan, “usahakan untuk menjadikan
dan menegakkan urusan Sion” (A&P 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).
Bagi para Orang Suci di masa awal, menegakkan Sion tidak saja berarti menjadi
murni di dalam hati dan hidup dalam kesatuan. Itu juga berarti membangun
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Kota Sion, atau Yerusalem Baru. Pada bulan Juli 1831, Tuhan mewahyukan
kepada Nabi Joseph Smith agar Kota Sion hendaknya dibangun di Missouri,
dengan Independence sebagai pusat kotanya (A&P 57:1–3). Setelah wahyu ini,
banyak Orang Suci berkumpul ke Missouri. Mereka menjadi makmur untuk
sementara waktu, tetapi perselisihan dan perpecahan segera timbul di antara
mereka. Juga ada ketegangan dengan para pemukim lainnya di daerah tersebut.
Pada bulan November 1833, para gerombolan perusuh mengusir para Orang Suci
dari rumah-rumah mereka. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Juli 1834,
Tuhan mewahyukan agar para Orang Suci hendaknya “menunggu untuk suatu
waktu yang singkat untuk penebusan Sion” (A&P 105:9) (lihat pelajaran 12 dan
27 untuk keterangan lebih lanjut mengenai menegakkan Kota Sion di Missouri).
• Mengapa para Orang Suci di masa awal tidak dapat membangun Kota Sion?
(lihat A&P 101:6–8; 105:1–12). Apakah yang dapat kita pelajari dari
pengalaman mereka yang dapat membantu kita membangun Sion di zaman
sekarang? (Jelaskan bahwa untuk membangun Sion—baik di dalam kota, di
dalam wilayah, atau di rumah kita—kita harus mengembangkan sifat-sifat
umat Sion: hati yang murni, bersatu, dan tidak mementingkan diri).
Jelaskan bahwa meskipun pembangunan Kota Sion ditunda, para nabi zaman
akhir telah menasihati kita untuk melanjutkan usaha-usaha kita menegakkan
Sion di dalam hati, wilayah, dan rumah kita. Presiden Harold B. Lee
mengatakan:
“Batas-batas sion, tempat orang-orang yang benar dan murni hatinya dapat
tinggal, kini harus mulai diperbesar. Wilayah-wilayah Sion harus diperkuat.
Semua ini dilakukan agar Sion dapat berdiri dan bersinar dengan semakin
menjadi tekun dalam melaksanakan rencana keselamatan di seluruh dunia”
(dalam Conference Report, April 1973, 5; atau Ensign, Juli 1973, 3).
• Bacalah A&P 82:14–15 bersama anggota kelas. Apakah yang diperintahkan
Tuhan dalam ayat-ayat ini? Apakah beberapa hal khusus yang hendaknya kita
lakukan untuk membangun Sion? (Mintalah anggota kelas membaca tulisan
suci berikut dan mengenali apa yang diajarkan ayat-ayat tersebut mengenai
membangun Sion. Rangkumlah keterangannya di papan tulis. Pilihlah
beberapa pertanyaan berikut untuk mendorong pembahasan).
a. A&P 97:21. (Berusaha untuk memiliki hati yang murni). Tuhan
memberikan definisi paling sederhana mengenai Sion ketika Dia
menyebutnya “yang murni hatinya” (A&P 97:21). Apakah yang dapat
kita lakukan untuk membantu kita menjadi yang murni hatinya? (lihat
Moroni 7:47–48; 10:32).
b. A&P 38:27. (Menjadi satu). Umat di Kota Henokh digambarkan sebagai
“sehati dan sepikiran” (Musa 7:18). Kurangnya persatuan adalah salah satu
alasan mengapa para Orang Suci di masa awal tidak dapat membangun
Kota Sion (A&P 101:6; 105:4). Apakah beberapa cara efektif untuk
meningkatkan kesatuan di dalam keluarga? Bagaimanakah kita dapat
menjadi lebih bersatu di lingkungan kita?
c. A&P 64:34–35; 105:3, 5–6. (Menjadi patuh). Dalam A&P 105, Tuhan
menyatakan ketidakpatuhan sebagai salah satu alasan mengapa Kota Sion
tidak dapat ditegakkan pada waktu itu. Dalam hal-hal apakah Anda dan
keluarga Anda telah diperkuat sebagai akibat dari kepatuhan terhadap
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asas-asas Injil? Bagaimanakah lingkungan atau wilayah Anda telah
diperkuat oleh kepatuhan para anggota terhadap asas-asas Injil?
d. A&P 105:3. (Memelihara mereka yang miskin dan yang menderita). Para
Orang Suci yang berusaha menegakkan Sion di Missouri didera oleh Tuhan
karena lalai memelihara mereka “yang miskin dan menderita di antara
mereka” (A&P 105:3). Mengapa memelihara orang miskin merupakan
bagian penting dalam membangun Sion? Kesempatan-kesempatan apakah
yang kita miliki untuk memelihara mereka yang membutuhkan bantuan?
e. A&P 97:10–16. (Membangun bait suci dan menerima berkat-berkat bait
suci). Mengapa bait suci penting dalam membangun Sion? (lihat A&P
97:13–16; 105:9–12).
f. A&P 105:10. (Saling mengajar dan mempelajari tugas-tugas kita dengan
lebih sempurna). Apakah yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki
pengajaran di dalam keluarga kita dan dalam lingkungan-lingkungan
formal Gereja? Dalam hal-hal apakah kita mungkin perlu mempelajari
tugas-tugas kita dengan lebih sempurna lagi?
g. A&P 133:8–9. (Mengabarkan Injil kepada dunia). Tuhan memerintahkan
kepada para penatua Gereja untuk memanggil orang-orang keluar dari
Babel (dunia) untuk pergi ke Sion. Bagaimanakah mengabarkan Injil
memperkuat wilayah-wilayah Sion?
4. Tulisan suci memberikan janji-janji mulia mengenai masa depan Sion.
Dalam Ajaran dan Perjanjian, Tuhan berbicara mengenai banyak berkat yang
akan datang ke Sion di zaman akhir. Untuk beberapa contoh dari berkat-berkat
ini, mintalah anggota kelas membaca A&P 97:18–25, dan Mintalah mereka
untuk mengenali berkat-berkat khusus yang dijanjikan kepada Sion. Lihat
juga daftar berikut.
a. Sion akan berkembang dan menjadi mulia dan sangat agung (A&P 97:18).
b. Sion akan dihormati oleh bangsa-bangsa di bumi (A&P 97:19).
c. Tuhan akan menjadi keselamatan Sion (A&P 97:20).
d. Sion akan bersukacita (A&P 97:21).
e. Sion akan terluput dari pembalasan Tuhan (A&P 97:22–25).
• Apakah yang harus kita lakukan untuk menikmati berkat-berkat ini?
(lihat A&P 97:25).
• Bagaimanakah perasaan Anda sewaktu Anda memikirkan tentang masa
depan Sion?
Nabi Joseph Smith mengajarkan, “Pembangunan Sion adalah perkara yang
sudah lama ingin dilakukan oleh umat Allah di sepanjang zaman; ini adalah
tema utama yang telah dibicarakan dengan senang hati oleh para nabi, imam
dan raja-raja; mereka telah menantikan dengan harapan penuh sukacita akan
hari dimana kita tinggal sekarang; dan diilhami oleh harapan surgawi dan
penuh sukacita mereka telah menyanyikan dan menulis serta menubuatkan
tentang zaman kita, ... kita adalah umat pilihan yang telah dipilih Allah
untuk mewujudkan kemuliaan Zaman Akhir” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, diseleksi oleh Joseph Fielding Smith [1976], 231).
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Rangkuman

Bagikanlah pernyataan berikut oleh Presiden Gordon B. Hinckley:
“Saya melihat masa depan yang cerah di tengah-tengah dunia yang sangat tidak
menentu. Jika kita mau berpegang pada nilai-nilai kita, jika kita mau membangun
di atas pusaka kita, jika kita mau berjalan dalam kepatuhan di hadapan Tuhan,
jika kita mau menjalankan Injil, maka kita akan diberkati dengan cara yang sangat
luar biasa dan indah. Kita akan dilihat sebagai umat pilihan yang telah
menemukan kunci untuk memperoleh kebahagiaan yang khas.
‘Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: Mari, kita naik ke gunung
Tuhan ...: sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari
Yerusalem’ (Yesaya 2:3).
Sungguh hebat masa lalu kita, sungguh indah masa sekarang, sungguh mulia
masa depan kita” (dalam Conference Report, Oktober 1997, 94; atau Liahona,
Januari 1998, 92).
Imbaulah anggota kelas untuk menegakkan Sion di dalam hati, keluarga, dan
wilayah-wilayah mereka. Sewaktu digerakkan oleh Roh, berikan kesaksian
mengenai kebenaran-kebenaran yang dibahas dalam pelajaran.

Gagasan Mengajar
Tambahan

Anda dapat menggunakan gagasan berikut sebagai tambahan untuk rencana
pelajaran yang telah disarankan.
Nyanyian rohani tentang Sion
Bersiaplah untuk meminta anggota kelas menyanyikan atau membaca lirik dari
salah satu nyanyian rohani berikut: “Di Gunung Nan Tinggi” (Nyanyian Rohani,
no. 4); “Israel, Allahmu Memanggil” (no. 6); Atau mintalah penyanyi solo atau
sekelompok kecil anggota kelas untuk bersiap menyanyikan salah satu dari
nyanyian rohani tersebut. Bahaslah bagaimana nyanyian rohani tersebut
merayakan tentang pembangunan Sion.
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Kronologi Sejarah
Gereja dan Peta

Kronologi Sejarah Gereja
23 Desember 1805
Joseph Smith lahir dari pasangan
Joseph Smith Sr. dan Lucy Mack
Smith di Sharon, Vermont (lihat
Joseph Smith 2:3–4).
Awal Musim Semi 1820
Joseph Smith menerima
Penglihatan Pertama di sebuah
hutan kecil dekat rumahnya di
Negara Bagian New York (lihat
Joseph Smith 2:15–20).
21–22 September 1823
Joseph Smith dikunjungi oleh
malaikat Moroni dan diberitahu
mengenai catatan Kitab Mormon.
Joseph melihat lemping-lemping
emas yang dikubur di dekat bukit
(Kumora) (lihat Joseph Smith
2:27–54).
22 September 1827
Joseph Smith memperoleh lemping-lemping emas dari Moroni di
Bukit Kumora (lihat Joseph Smith
2:59).
15 Mei 1829
Yohanes Pembaptis menganugerahkan Imamat Harun kepada
Joseph Smith dan Oliver Cowdery
di Harmony, Pennsylvania (lihat
A&P 13; Joseph Smith 2:71–72).
Mei 1829
Joseph Smith dan Oliver Cowdery
menerima Imamat Melkisedek dari
Petrus, Yakobus, dan Yohanes dekat
Sungai Susquehanna antara
Harmony, Pennsylvania, dan
Colesville, New York (lihat A&P
128:20).
Juni 1829
Penerjemahan Kitab Mormon selesai. Kepada Tiga Orang Saksi dan
Delapan Orang Saksi diperlihatkan
lemping-lemping emas (lihat 2 Nefi
11:3; 27:12–13; A&P 17).
26 Maret 1830
Cetatan pertama Kitab Mormon
tersedia di Palmyra, New York.
6 April 1830
Pengorganisasian Gereja di Kota
Fayette, New York.
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September–Oktober 1830
Misionaris pertama dipanggil
untuk mengabarkan Injil kepada
bangsa Laman (Penduduk Asli
Amerika) (lihat A&P 28; 30; 32).
Desember 1830 hingga Januari 1831
Tuhan memerintahkan kepada para
Orang Suci untuk berkumpul di
Ohio (lihat A&P 37; 38:31–32).
20 Juli 1831
Tempat bagi Kota Sion (Yerusalem
Baru) di Independence, Missouri,
diwahyukan kepada Nabi Joseph
Smith (lihat A&P 57; Pasal-Pasal
Kepercayaan ke-10).
18 Maret 1833
Sidney Rigdon dan Frederick G.
Williams ditetapkan sebagai
Penasihat dalam Presidensi Gereja
dan diberi kunci-kunci kerajaan
(lihat pengantar A&P 81 dan 90;
lihat juga A&P 90:6).
7 November 1833
Para Orang Suci mulai melarikan
diri dari gerombolan perusuh di
Jackson County, Missouri, menyeberangi Sungai Missouri dan pergi
ke Clay County, Missouri.
5 Mei 1834
Joseph Smith meninggalkan
Kirtland, Ohio, untuk pergi ke
Missouri sebagai pemimpin Kemah
Sion untuk memberikan bantuan
kepada para Orang Suci yang diusir
dari Jackson County.
14 Februari 1835
Kuorum Dua Belas Rasul diorganisasi di Kirtland, Ohio (lihat A&P
107:23–24).
28 Februari 1835
Pengorganisasian Kuorum Pertama
Tujuh Puluh dimulai di Kirtland,
Ohio.
17 Agustus 1835
Ajaran dan Perjanjian diterima
sebagai kitab standar Gereja di
Kirtland, Ohio.
27 Maret 1836
Bait Suci Kirtland didedikasikan
(lihat A&P 109).

3 April 1836
Yesus Kristus menampakkan diri
kepada Joseph Smith dan Oliver
Cowdery di Bait Suci Kirtland
(lihat A&P 110:1–10). Musa, Elias,
dan Elia menampakkan diri dan
memberikan kunci-kunci imamat
(lihat A&P 110:11–16).
19 Juli 1837
Penatua Heber C. Kimball dan
enam orang lainnya tiba di
Liverpool, Inggris, dalam misi luar
negeri mereka yang pertama.
26 April 1838
Nama Gereja diberikan melalui
wahyu (lihat A&P 115:4).
1 Desember 1838 hingga
16 April 1839
Nabi Joseph Smith dan yang lainnya dipenjarakan di Penjara Liberty
di Liberty, Missouri (lihat A&P
121–123).
15 Agustus 1840
Pembaptisan bagi orang yang telah
meninggal diumumkan secara
umum oleh Nabi Joseph Smith.
24 Oktober 1841
Penatua Orson Hyde menguduskan
Palestina bagi kembalinya anakanak Abraham.
17 Maret 1842
Lembaga Pertolongan Wanita diorganisasi di Nauvoo, Illinois.
4 Mei 1842
Endowmen bait suci penuh pertama dilakukan di Nauvoo, Illinois.
27 Juni 1844
Joseph dan Hyrum Smith mati
syahid di Penjara Carthage di
Carthage, Illinois (lihat A&P 135).
4 Februari 1846
Para Orang Suci Nauvoo mulai
menyeberangi Sungai Mississippi
untuk pergi ke barat. Sejumlah
Orang Suci berlayar dari Kota
New York ke Kalifornia dengan
naik kapal Brooklyn.
16 Juli 1846
Batalion Mormon berkumpul
untuk melayani sebagai tentara
Amerika Serikat di Iowa.

April 1847
Rombongan pionir Presiden
Brigham Young meninggalkan
Winter Quarters untuk mengadakan perjalanan ke barat (lihat
A&P 136).
24 Juli 1847
Presiden Brigham Young memasuki
Lembah Salt Lake.
27 Desember 1847
Brigham Young didukung sebagai
Presiden Gereja.
Mei–Juni 1848
Belalang di Lembah Salt Lake
memusnahkan hasil panen.
Ladang-ladang selamat dari kehancuran total sewaktu kumpulan
burung-burung camar makan
belalang tersebut.
9 Desember 1849
Sekolah Minggu diorganisasi oleh
Richard Ballantyne.
15 Juni 1850
Deseret News mulai melakukan
penerbitan di Kota Salt Lake.
Oktober 1856
Rombongan gerobak tangan Willie
dan Martin tertahan oleh badai
salju yang datang lebih awal.
Ditemukan oleh regu penolong
dari Lembah Salt Lake.
28 November 1869
Perkumpulan Remaja Putri diorganisasi, cikal bakal program
Remaja Putri.
10 Juni 1875
MIA (Perkumpulan Perbaikan
Bersama Remaja Putra) diorganisasi, cikal bakal program Remaja
Putra.
6 April 1877
Bait Suci St. George Utah
didedikasi. Presiden Brigham
Young menerima wahyu untuk
mengatur organisasi keimamatan
dan wilayah-wilayah Sion.
25 Agustus 1878
Aurelia Spencer Rogers mengadakan
pertemuan Pratama pertama di
Farmington, Utah.
10 Oktober 1880
John Taylor didukung sebagai
Presiden Gereja. Mutiara yang
Sangat Berharga diterima sebagai
kitab standar.

14 April 1883
Wahyu diberikan kepada Presiden
John Taylor mengenai pengorganisasian Tujuh Puluh.
7 April 1889
Wilford Woodruff didukung sebagai Presiden Gereja.
6 Oktober 1890
“Manifesto” didukung dalam konferensi umum, mengakhiri praktik
pernikan jamak (lihat Pernyataan
Resmi 1).
6 April 1893
Presiden Wilford Woodruff menguduskan Bait Suci Salt Lake
setelah dibangun dalam waktu
40 tahun.
13 September 1898
Lorenzo Snow menjadi Presiden
Gereja.
17 Mei 1899
Presiden Lorenzo Snow menerima
wahyu di St. George, Utah, yang
menggerakkan dia untuk
menekankan pentingnya
persepuluhan
17 Oktober 1901
Joseph F. Smith menjadi Presiden
Gereja.
3 Oktober 1918
Presiden Joseph F. Smith menerima
penglihatan mengenai penebusan
orang yang telah meninggal (lihat
Joseph F. Smith—Penglihatan
mengenai Penebusan Orang
yang Telah Meninggal).
23 November 1918
Heber J. Grant menjadi Presiden
Gereja.
April 1936
Program Pengamanan Gereja
dilembagakan untuk membantu
orang miskin selama masa Depresi
Besar; menjadi program kesejahteraan Gereja. Program ini berkembang dari sebuah wahyu yang
diterima sebelumnya oleh
President Heber J. Grant.
6 April 1941
Para Pembantu Dua Belas pertama
kali dipanggil.
21 Mei 1945
George Albert Smith menjadi
Presiden Gereja.

9 April 1951
David O. McKay didukung sebagai
Presiden Gereja.
30 September 1961
Di bawah pengarahan Presidensi
Utama, Penatua Harold B. Lee
mengumumkan agar semua program Gereja harus dikorelasikan
melalui imamat untuk memperkuat
keluarga dan perorangan.
Oktober 1964
Kepatuhan terhadap malam keluarga ditekankan.
23 Januari 1970
Joseph Fielding Smith menjadi
Presiden Gereja.
Januari 1971
Majalah-majalah baru Gereja—
Ensign, New Era, dan Friend—mulai
diterbitkan.
7 Juli 1972
Harold B. Lee menjadi Presiden
Gereja.
30 Desember 1973
Spencer W. Kimball menjadi
Presiden Gereja.
3 Oktober 1975
Presiden Spencer W. Kimball
mengumumkan pengorganisasian
Kuorum Pertama Tujuh Puluh.
3 April 1976
Dua wahyu ditambahkan pada
Mutiara yang Sangat Berharga.
Pada tahun 1981 wahyu-wahyu
ini dipindahkan menjadi Joseph
Smith—Penglihatan mengenai
Kerajaan Selestial dan Joseph F.
Smith—Penglihatan mengenai
Penebusan Orang yang Telah
Meninggal.
30 September 1978
Wahyu untuk menganugerahkan
imamat kepada setiap anggota pria
yang layak tanpa memandang ras
atau warna kulit didukung oleh
Gereja (lihat Pernyataan Resmi 2).
September 1979
Alkitab Orang Suci Zaman Akhir
versi Raja James dengan bantuan
belajar diterbitkan.
September 1981
Edisi baru Kitab Mormon, Ajaran
dan Perjanjian, dan Mutiara yang
Sangat Berharga diterbitkan.
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Juni 1984
Presidensi Area dimulai secara
resmi, dengan anggota yang
dipanggil dari Tujuh Puluh.
10 November 1985
Ezra Taft Benson menjadi Presiden
Gereja.
1 April 1989
Kuorum Kedua Tujuh Puluh
diorganisasi.
5 Juni 1994
Howard W. Hunter menjadi
Presiden Gereja.
12 Maret 1995
Gordon B. Hinckley menjadi
Presiden Gereja.

330

1 April 1995
Pengumuman adanya posisi
kepemimpinan baru yang dikenal
sebagai Pembesar Area.
23 September 1995
Presiden Gordon B. Hinckley
membacakan “Keluarga:
Pernyataan kepada Dunia,” dari
Presidensi Utama dan Kuorum
Dua Belas Rasul, dalam pertemuan
umum Lembaga Pertolongan.
5 April 1997
Pembesar Area ditahbiskan sebagai
Tujuh Puluh. Kuorum-kuorum
Ketiga, Keempat, dan Kelima Tujuh
Puluh diorganisasi.

4 Oktober 1997
Presiden Gordon B. Hinckley
mengumumkan rencana untuk
membangun bait suci-bait suci
yang lebih kecil.
November 1997
Keanggotaan Gereja mencapai
10 juta.
5 April 1998
Presiden Gordon B. Hinckley
mengumumkan gol untuk
memiliki 100 bait suci siap
beroperasi dalam tahun 2000.

4. Fayette. Ketiga Orang Saksi melihat lempinglemping emas dan malaikat Moroni di sini
(lihat A&P 17). Penerjemahan Kitab Mormon
diselesaikan di sini bulan Juni 1829. Gereja
diorganisasi di sini tanggal 6 April 1830 (lihat
A&P 20–21).

3. Rumah Joseph Smith Jr. di Harmony.
Sebagian besar penerjemahan Kitab Mormon
diselesaikan di sini. Di tepi Sungai Susquehanna imamat dipulihkan tahun 1829 (lihat
A&P 13; 128:20; Joseph Smith 2:71–72).

7. Kanal Erie. Ketiga cabang Gereja di New York
pindah melalui Kanal Erie dan Danau Erie ke
Kirtland, Ohio, bulan April dan Mei 1831.

6. Kirtland. Para misionaris yang telah diutus kepada bangsa Laman berhenti di sini tahun 1830 dan
membaptiskan Sidney Rigdon dan orang-orang
lainnya di daerah tersebut. Kirtland adalah markas besar Gereja dari awal bulan Februari 1831
sampai 12 Januari 1838. Bait suci pertama pada
masa ini dibangun di sini dan dikuduskan pada
tanggal 27 Maret 1836 (lihat A&P 109).
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2. Colesville. Salah satu cabang pertama Gereja
diorganisasi di rumah Joseph Knight Sr., di
Kota Colesville, 1830.
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5. Mendon. Brigham Young dan Heber C. Kimball
tinggal di sini ketika mereka pertama kali mendengar mengenai Injil yang dipulihkan.
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1. Bainbridge Selatan. Joseph Smith Jr. dan
Emma Hale menikah di sini pada tanggal
18 Januari 1827 (lihat Joseph Smith 2:57).
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10. Toronto. Rumah John Taylor, yang menjadi
Presiden Gereja yang ketiga, dan Mary Fielding,
yang kemudian menikah dengan Hyrum Smith.

9. Amherst. Di sini Joseph Smith didukung
sebagai Presiden Imamat Tinggi pada tanggal
25 Januari 1832 (lihat History of the Church,
1:243; lihat juga pengantar A&P 75).

8. Hiram. Joseph dan Emma di sini dari September 1831 sampai September 1832. Joseph dan
Sidney Rigdon bekerja membantu Joseph Smith
menerjemahkan Alkitab. Wahyu-wahyu yang
diterima di sini: A&P 1, 65, 67–69, 71, 73–74,
76–81, 99, dan 133.
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3. Far West. Sebuah tempat perlindungan didirikan
di sini bagi para Orang Suci dari tahun 1836
sampai tahun 1838. Ini adalah markas besar
Gereja selama sebagian dari tahun 1838. Sebuah
tempat bait suci dikuduskan di sini (lihat A&P
115). Pada tanggal 8 Juli 1838, Kuorum Dua
Belas menerima panggilan dari Tuhan untuk
melayani sebagai misionaris di luar negeri

2. Sungai Fishing. Joseph Smith dan Kemah Sion
mengadakan perjalanan dari Kirtland, Ohio, ke
Missouri tahun 1834 untuk mengembalikan para
Orang Suci di Jackson County ke tanah mereka.
A&P 105 diwahyukan di tepi sungai ini.
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5. Liberty. Para Orang Suci dari Jackson County
berkumpul di daerah ini dari tahun 1833 sampai
tahun 1836, setelah itu mereka dipaksa untuk
meninggalkan tempat tersebut. Joseph Smith dan
yang lainnya dimasukkan ke dalam penjara secara
tidak sah di sini dari bulan Desember 1838 sampai April 1839. Di tengah-tengah masa sulit bagi
Gereja, Joseph meminta petunjuk dari Tuhan dan
menerima A&P 121–123.

4. Adam-ondi-Ahman. Adam memberkati keturunannya yang hidup saleh di sini tiga tahun sebelum dia meninggal (lihat A&P 107:53–57). Sebuah
pengumpulan besar akan terjadi di sini sebelum
Kedatangan Juruselamat yang Kedua (lihat Daniel
7:9–14; A&P 78:15; 116; Teachings of the Prophet
Joseph Smith, diseleksi oleh Joseph Fielding Smith
[1976], 157).

(lihat A&P 118). Tahun 1838–1839 para Orang
Suci dipaksa meninggalkan Illinois.
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9. Council Bluffs (Kanesville). Presidensi Utama
didukung di sini pada tanggal 27 Desember 1847,
dengan Brigham Young sebagai Presiden.

8. Winter Quarters. Pusat permukiman para Orang
Suci dalam perjalanan ke Lembah Salt Lake
(1846–1848). Di sini Kemah Israel diorganisasi
untuk tujuan perjalanan ke arah barat (lihat
A&P 136).

7. Carthage. Di sini Nabi Joseph Smith dan saudaranya Hyrum mati syahid pada tanggal 27 Juni
1844 (lihat A&P 135).

6. Nauvoo. Terletak di Sungai Mississippi, daerah ini
adalah markas besar Gereja dari tahun 1839 sampai tahun 1846. Di sini bait suci dibangun, dan
tata cara-tata cara seperti pembaptisan bagi orang
yang telah meninggal, endowmen, dan pemeteraian keluarga dimulai. Di sini Lembaga Pertolongan diorganisasi pada tahun 1842. Wahyu-wahyu
yang diterima di sini termasuk A&P 124–129.

0

ai

Springfield

I L L I N O I S

Quincy

Nauvoo
Ramus
Carthage

M I S S O U R I

Montrose

g

pi

1. Independence. Tuhan menunjuk Independence
sebagai pusat Sion pada bulan Juli 1831 (lihat
A&P 57:2–3). Sebuah tempat di mana bait suci
dikuduskan pada tanggal 3 Agustus 1831.
Gerombolan perusuh mengusir secara paksa
para Orang Suci dari Independence dan Jackson
County bulan November 1833.
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5. Far West. Sebuah tempat perlindungan didirikan di sini bagi para Orang Suci dari tahun
1836 sampai tahun 1838. Kota ini adalah markas besar Gereja selama sebagian dari tahun

4. Liberty. Para Orang Suci dari Jackson County
berkumpul di sini dari tahun 1833 sampai
tahun 1836, setelah itu mereka dipaksa untuk
meninggalkan tempat ini.

3. Independence. Tuhan menunjuk Independence
sebagai pusat Sion bulan Juli 1831 (lihat A&P
57:2–3). Gerombolan perusuh memaksa para
Orang Suci untuk meninggalkan tempat ini
bulan November 1833.

2. Kirtland. Markas besar Gereja dari awal
Februari 1831 sampai 12 Januari 1838, ketika
Nabi pindah ke Far West, Missouri.
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14. Sacramento. Beberapa anggota batalion yang
telah dibebastugaskan bekerja di sini dan di
Penggilingan Sutter ke arah Sungai American,
di mana mereka membantu menemukan emas.
15. Kota Salt Lake. Presiden Brigham Young tiba
di Lembah Salt Lake tanggal 24 Juli 1847.

10. Santa Fe. Letnan Kolonel Philip Cooke
memimpin Batalion Mormon sewaktu pasukan

13. Los Angeles. Batalion Mormon dibebastugaskan di sini pada tanggal 16 Juli 1847.

12. San Diego. Batalion Mormon menyelesaikan
perjalanan 3.219 kilometer di sini pada tanggal
29 Januari 1847.

9. Fort Leavenworth. Batalion Mormon bergabung di sini sebelum mulai mengadakan perjalanan ke arah barat bulan Agustus 1846.

8. Winter Quarters. Pusat permukiman para
Orang Suci dalam perjalanan menuju Lembah
Salt Lake (1846–1848). Rombongan barisan
depan di bawah pimpinan Presiden Brigham
Young berangkat bulan April 1847.

7. Council Bluffs (Kanesville). Para pionir tiba
di sini bulan Juni 1846. Para anggota Batalion
Mormon berangkat tanggal 21 Juli 1846 di
bawah pimpinan Letnan Kolonel James Allen.

11. Pueblo. Tiga anggota detasemen dari Batalion
Mormon yang sakit diperintahkan untuk beristirahat di Pueblo, dimana mereka meluangkan
musim dingin tahun 1846–1847 bersama para
Orang Suci dari Mississippi. Kelompokkelompok ini memasuki Lembah Salt Lake
bulan Juli 1847.
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6. Nauvoo. Markas besar Gereja dari tahun 1839
sampai tahun 1846. Kira-kira dua tahun setelah
Nabi dan saudaranya, Hyrum, mati syahid, para
Orang Suci pindah ke barat.
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tersebut berangkat dari sini pada tanggal
19 Oktober 1846.
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1. Fayette. Nabi Joseph Smith meninggalkan
Fayette menuju Kirtland, Ohio, bulan Januari
1831. Ketiga cabang New York menyusul pada
bulan April dan Mei 1831 di bawah perintah
Tuhan untuk berkumpul (lihat A&P 37–38).
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