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PESAN DARI PRES IDENSI UTAMA

Buku ini dirancang sebagai rekan bagi pembe-
lajaran Anda terhadap tulisan suci dan ajaran-ajar-
an para nabi zaman akhir. Kami menganjurkan
kapada Anda untuk mengacu pada buku ini se-
waktu Anda mempelajari serta menerapkan asas-
asas Injil. Gunakanlah buku ini sebagai sumber
ketika Anda mempersiapkan ceramah, mengajar
di kelas-kelas, dan menjawab pertanyaan-perta-
nyaan mengenai Gereja.

Ketika Anda mempelajari kebenaran-kebenar-
an Injil, Anda akan meningkat dalam pemahaman
Anda mengenai rencana kekal Bapa Surgawi.
Dengan pemahaman ini sebagai sebuah landasan
bagi kehidupan Anda, Anda akan mampu mem-
buat pilihan-pilihan yang bijak, hidup selaras de-
ngan kehendak Allah, dan menemukan sukacita
dalam kehidupan. Kesaksian Anda akan tumbuh
lebih kuat. Anda akan tetap teguh pada iman.

Kami khususnya memerhatikan kaum muda,
remaja dewasa lajang, dan anggota baru. Kami
berjanji kepada Anda bahwa melalui doa pribadi
dan pembelajaran tulisan suci serta ajaran-ajaran
Injil yang teratur, Anda akan siap untuk menahan
pengaruh-pengaruh jahat yang akan menipu serta
melukai Anda.

Semoga buku ini memperkuat Anda dalam
upaya-upaya Anda untuk mendekatkan diri kepa-
da Juruselamat dan mengikuti teladan-Nya.

Presidensi Utama
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TOPIK-TOPIK INJ IL
DISUSUN SECARA ALFABETIS

Administrasi Gereja

Yesus Kristus berdiri sebagai kepala Gereja. Misi Gereja
Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir adalah
menolong semua orang datang kepada-Nya (lihat Moroni
10:32). Untuk memenuhi misi ini, Gereja diorganisasi sesuai
dengan pola yang diwahyukan oleh Tuhan “untuk memper-
lengkapi orang-orang kudus, … sampai kita semua telah
mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar ten-
tang Anak Allah” (Efesus 4:12–13; lihat juga ayat 11). Yang
berikut menguraikan rangkuman organisasi Gereja.

Administrasi Area

Sebuah area secara geografis merupakan bagian yang
terbesar dari Gereja. Presidensi Utama menugasi Presiden
Tujuh Puluh untuk secara langsung mengawasi area-area
Gereja yang dipilih di bawah pengarahan Kuorum Dua Belas
Rasul. Di area-area Gereja lainnya, Presidensi Utama menu-
gasi Presidensi Area untuk memimpin. Sebuah Presidensi
Area terdiri dari seorang presiden, yang biasanya ditugaskan
dari Kuorum Pertama atau Kuorum Kedua Tujuh Puluh, dan
dua orang penasihat, yang dapat dipanggil dari Kuorum
Tujuh Puluh mana pun. Presidensi Area melayani di bawah
pengarahan dari Presidensi Utama, Kuorum Dua Belas, serta
Presidensi Tujuh Puluh.

Beberapa pemimpin ditahbiskan kepada jabatan Tujuh
Puluh namun tidak melayani sebagai Pembesar Umum.
Mereka disebut Pembesar Area Tujuh Puluh, dan mereka di-
tugaskan ke dalam kuorum-kuorum di luar Kuorum Pertama
atau Kedua Tujuh Puluh, menurut letak geografisnya. Area-
area yang mereka awasi dibatasi pada wilayah umum di mana
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mereka tinggal. Sejumlah Pembesar Area Tujuh Puluh mela-
yani dalam Presidensi Area.

Administrasi Lokal

Lingkungan dan Cabang. Para anggota Gereja diorganisasi
ke dalam kumpulan jemaat yang bertemu bersama secara ru-
tin untuk peneguhan rohani dan sosial. Jemaat yang jumlah-
nya besar disebut lingkungan. Setiap lingkungan diketuai
oleh seorang uskup. Dibantu oleh dua penasihat.

Jemaat yang jumlahnya kecil disebut cabang. Setiap ca-
bang diketuai oleh seorang presiden cabang, dibantu oleh
dua penasihat. Sebuah cabang dapat diorganisasi bila seti-
daknya terdapat dua anggota keluarga tinggal di sebuah area
dan salah satu dari anggota tersebut adalah seorang peme-
gang Imamat Melkisedek yang layak atau seorang imam da-
lam Imamat Harun yang layak. Presidensi wilayah, misi,
atau distrik mengorganisasi dan mengawasi cabang tersebut.
Sebuah cabang dapat berkembang menjadi lingkungan jika
cabang tersebut terletak di dalam sebuah wilayah.

Setiap lingkungan atau cabang mencakup sebuah wila-
yah geografis tertentu. Organisasi-organisasi yang berbeda
dalam lingkungan atau cabang menambahkan pada pekerja-
an Tuhan: kelompok imam besar; kuorum penatua; Lembaga
Pertolongan untuk para wanita yang berusia 18 tahun ke
atas; kuorum-kuorum Imamat Harun, bagi remaja putra ber-
usia 12 sampai 17 tahun; program Remaja Putri, bagi remaja
putri berusia 12 sampai 17 tahun; Pratama, dari anak-anak
berusia 18 bulan sampai 11 tahun; dan Sekolah Minggu, bagi
semua anggota Gereja yang berusia 12 ke atas. Masing-
masing organisasi tersebut memenuhi peranan penting me-
reka dalam mengajarkan Injil, memberikan pelayanan, serta
mendukung orang tua dalam tugas kudus mereka untuk me-
nolong anak-anak mereka menjadi dipertobatkan terhadap
Injil Yesus Kristus. Organisasi-organisasi tersebut juga be-
kerja sama untuk menolong para anggota membagikan Injil
kepada orang lain.

Administrasi Gereja
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Wilayah, Misi, dan Distrik. Kebanyakan area-area geogra-
fis di mana Gereja diorganisasi dibagi menjadi wilayah-wila-
yah. Istilah wilayah berasal dari Nabi Yesaya, yang
menubuatkan bahwa Gereja zaman akhir akan berbentuk se-
perti sebuah kemah, yang ditopang kuat dengan patok-patok
(lihat Yesaya 33:20; 54:2). Biasanya ada 5 sampai 12 lingkung-
an dan cabang dalam sebuah wilayah. Setiap wilayah dike-
tuai oleh seorang presiden wilayah, dibantu oleh dua
penasihat. Presiden wilayah melapor kepada dan menerima
pengarahan dari Presidensi Tujuh Puluh atau Presidensi Area.

Misi adalah sebuah unit Gereja yang biasanya mencakup
sebuah area yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang
dicakup dalam sebuah wilayah. Setiap misi diketuai oleh se-
orang presiden misi, dibantu oleh dua penasihat. Presiden
misi secara langsung bertanggung jawab kepada Pembesar
Umum.

Sama seperti cabang adalah bentuk yang lebih kecil da-
ri lingkungan, distrik adalah bentuk yang lebih kecil dari
wilayah. Distrik diorganisasi jika terdapat cukup jumlah ca-
bang yang terletak di sebuah area, yang memungkinkan ko-
munikasi yang mudah dan perjalanan yang nyaman ke
pertemuan-pertemuan distrik. Presiden distrik dipanggil
untuk mengetuainya, dengan pertolongan dari dua penasi-
hatnya. Presiden distrik melapor ke presidensi misi. Sebuah
distrik dapat berkembang menjadi sebuah wilayah.

Program-Program bagi Para Anggota Lajang. Banyak anggo-
ta Gereja tidak pernah menikah atau bercerai atau menjanda.
Para anggota ini digolongkan dalam dua kelompok: remaja
dewasa lajang (usia 18 sampai 30) dan dewasa lajang (usia 31
ke atas).

Tidak ada program untuk seluruh Gereja bagi remaja
dewasa lajang dan dewasa lajang. Sebagai gantinya, bila ter-
dapat cukup anggota lajang yang tinggal di sebuah area, para
pemimpin imamat setempat dianjurkan untuk memanggil
para wakil anggota lajang, yang bekerja di bawah petun-
juk mereka. Para wakil anggota lajang ini merencanakan

Administrasi Gereja
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kegiatan-kegiatan seperti dansa, proyek pelayanan, dan api
unggun. Kegiatan-Kegiatan tersebut memberi para anggota
lajang kesempatan untuk bertemu dengan dan memperkuat
satu sama lain. Para anggota lajang juga dianjurkan untuk
bertemu secara rutin dengan pemimpin imamat mereka un-
tuk membahas kebutuhan-kebutuhan serta kesempatan-ke-
sempatan mereka bagi pertumbuhan dan pelayanan rohani.

Administrasi Umum

Saat ini Tuhan membimbing umat perjanjian-Nya mela-
lui Nabi Gereja, yang kita dukung sebagai nabi, pelihat, dan
pewahyu. Presiden Gereja memimpin keseluruhan Gereja.
Dia serta para penasihatnya, yang juga nabi, pelihat, dan pe-
wahyu, membentuk Kuorum Presidensi Utama.

Para anggota Kuorum Dua Belas Rasul jugalah nabi, pe-
lihat, dan pewahyu. Mereka, bersama dengan Presidensi
Utama, adalah “para saksi khusus akan nama Kristus di se-
luruh dunia” (A&P 107:23). Mereka bertindak di bawah pe-
ngarahan Presidensi Utama “untuk membangun gereja serta
mengurus segala persoalannya pada semua bangsa” (A&P
107:33). Mereka “membuka pintu [bagi bangsa-bangsa] de-
ngan memaklumkan Injil Yesus Kristus” (A&P 107:35).

Para anggota Kuorum Tujuh Puluh dipanggil untuk
mengkhotbahkan Injil dan membangun Gereja. Mereka be-
kerja di bawah pengarahan dari Dua Belas Rasul dan kepe-
mimpinan dari tujuh orang pemimpin yang dipanggil untuk
melayani sebagai Presidensi Tujuh Puluh. Para anggota
Kuorum Pertama dan Kedua Tujuh Puluh ditetapkan sebagai
Pembesar Umum, dan mereka dapat dipanggil untuk mela-
yani di mana saja di seluruh dunia.

Keuskupan Ketua adalah presidensi Imamat Harun di
seluruh Gereja. Uskup yang Mengetuai dan para penasihat-
nya melayani di bawah pengarahan Presidensi Utama untuk
melaksanakan urusan-urusan jasmani Gereja.

Organisasi Remaja Putra, Lembaga Pertolongan, Remaja
Putri, Pratama, dan Sekolah Minggu semuanya memiliki

Administrasi Gereja
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presidensi yang mengawasi organisasi mereka untuk mem-
berikan petunjuk dan arahan.

Rumah Tangga dan Keluarga

Keluarga adalah unit dasar di Gereja, dan rumah adalah
tempat yang paling penting bagi pembelajaran Injil. Tidak ada
organisasi lain yang dapat menggantikan keluarga. Bahkan se-
waktu Gereja terus tumbuh, tujuannya akan senantiasa untuk
mendukung serta memperkuat keluarga-keluarga dan indivi-
du-individu dalam upaya mereka untuk menjalankan Injil.

Rujukan tambahan: A&P 107

Lihat juga Imamat; Lembaga Pertolongan

Ajaran dan Perjanjian (lihat Tulisan Suci)

Alkitab (lihat Tulisan Suci)

Alkohol (lihat Kata-Kata Bijaksana)

Allah Bapa

Allah Bapa adalah Yang Mahatinggi yang kita percayai
dan yang kita sembah. Dia adalah Pencipta, Penguasa, dan
Pemelihara tunggal dari segala sesuatu. Dia sempurna, me-
miliki semua kekuasaan, dan mengetahui segala sesuatu. Dia
“mempunyai tubuh daripada daging dan tulang yang dapat
diraba seperti kepunyaan manusia” (A&P 130:22).

Bapa Surgawi kita adalah Allah keadilan dan kekuatan
dan pengetahuan serta kekuasaan, namun Dia juga Allah
yang penuh belas kasih, kebaikan, serta kasih sayang yang
sempurna. Meskipun kita “tidak mengetahui arti daripada
semua hal,” kita dapat menemukan kedamaian dalam pe-
ngetahuan yang pasti bahwa Dia mengasihi kita (lihat 1 Nefi
11:17).

Allah Bapa
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Bapa Roh Kita

Salah satu pertanyaan besar dalam kehidupan adalah
“Siapakah saya?” Sebuah lagu Pratama yang luar biasa bah-
kan menolong anak-anak kecil menjawab pertanyaan ini.
Kita menyanyikan, “Aku Anak Allah, ‘ku diciptakan-Nya.”
Pengetahuan bahwa kita adalah anak-anak Allah memberi-
kan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan.

Dalam arti sebenarnya Anda adalah anak Allah, yang se-
cara rohani diperanakkan di kehidupan prafana. Sebagai
anak-Nya, Anda dapat diyakinkan bahwa Anda memiliki po-
tensi ilahi dan kekal dan bahwa Dia akan menolong Anda da-
lam upaya Anda yang sungguh-sungguh untuk menggapai
potensi itu.

Mengenali Allah Bapa

Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki hubungan khusus
dengan-Nya, yang membedakan kita dari semua ciptaan-Nya.
Berusahalah untuk mengenali Bapa Anda di Surga. Dia menga-
sihi Anda, dan Dia telah memberi Anda kesempatan berharga
untuk mendekat kepada-Nya sewaktu Anda berdoa. Doa-doa
Anda, yang diucapkan dengan kerendahan dan kesungguhan
hati, didengar dan dijawab.

Anda juga dapat mengenali Bapa Anda dengan belajar
mengenai Putra Tunggal-Nya dan menerapkan Injil dalam
kehidupan Anda. Juruselamat mengajarkan kepada para mu-
rid-Nya, “Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga
mengenal Bapa-Ku …. Barangsiapa telah melihat Aku, ia te-
lah melihat Bapa” (Yohanes 14:7, 9).

Anda mendekat kepada Allah Bapa sewaktu Anda mem-
pelajari tulisan suci dan perkataan para nabi zaman akhir
dan sewaktu Anda memberikan pelayanan. Jika Anda meng-
ikuti kehendak Allah dan hidup sebagaimana Dia menghen-
daki Anda hidup, Anda menjadi lebih seperti Dia dan
Putra-Nya. Anda mempersiapkan diri Anda untuk kembali
hidup di hadirat Mereka.

Allah Bapa
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Pencipta Rencana Keselamatan

Bapa kita di Surga menginginkan kita tinggal bersama-
Nya secara kekal. Pekerjaan dan kemuliaan-Nya adalah
“mendatangkan kebakaan serta hidup yang kekal bagi manu-
sia” (Musa 1:39). Untuk memungkinkan hal itu terjadi, Dia
mempersiapkan rencana keselamatan. Dia mengirimkan
Putra Terkasih-Nya, Yesus Kristus, untuk melepaskan beleng-
gu kematian dan menebus bagi dosa-dosa dunia: “Karena be-
gitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang
yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal”
(Yohanes 3:16). Pengurbanan ini merupakan ungkapan kasih
Bapa kita yang terbesar bagi kita.

Pencipta Yang Agung

Bapa Surgawi adalah Pencipta Yang Mahatinggi. Melalui
Yesus Kristus, Dia menciptakan langit dan bumi serta segala
isinya (lihat Musa 2:1). Alma mengatakan, “Segala sesuatu
menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya, bahkan bumi dan se-
gala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi ini, ya,
dan gerakannya, ya dan juga seluruh bintang siarah (planet)
yang bergerak pada susunannya yang tetap mempersaksikan
bahwa Pencipta Yang Mahatinggi itu ada” (Alma 30:44).

Sekali waktu, renungkanlah keindahan ciptaan ini: po-
hon, bunga, binatang, gunung, ombak di lautan, anak yang
baru lahir. Luangkanlah waktu untuk memandang cakrawa-
la, di mana gugusan bintang dan planet merupakan bukti
bahwa “Allah bergerak dalam kemegahan dan kekuasaan-
Nya” (lihat A&P 88:41–47).

Rujukan tambahan: Yohanes 14:6, 21–24; 17:3; Mosia 4:9; A&P 132:22–24;
Pasal-Pasal Kepercayaan ke-1

Lihat juga Penciptaan; Tubuh Ketuhanan; Rencana Keselamatan

Amoralitas Seksual (lihat Kemurnian Akhlak)

Amoralitas Seksual
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Bahasa yang Tidak Senonoh

Bahasa yang tidak senonoh adalah tidak pantas atau
menjijikkan bagi hal-hal yang kudus. Itu mencakup penggu-
naan nama dari ketiga tubuh Ketuhanan mana pun dengan
sembarangan atau tidak hormat. Itu juga mencakup bentuk
perkataan apa pun yang kotor atau tidak sopan maupun pe-
rilaku yang kasar.

Senantiasa gunakanlah nama Bapa Surgawi, Yesus
Kristus, dan Roh Kudus dengan rasa khidmat dan hormat.
Penyalahgunaan nama-nama Mereka adalah dosa. Bahasa
atau isyarat yang kotor, tidak senonoh, atau kasar, juga lelu-
con-lelucon yang tak bermoral, tidak menyenangkan pera-
saan Tuhan dan orang lain.

Bahasa yang tidak bersih merusak roh Anda dan meren-
dahkan martabat Anda. Jangan biarkan orang lain meme-
ngaruhi Anda untuk menggunakan bahasa yang tidak bersih.
Sebaliknya, gunakan bahasa yang bersih yang meneguhkan
serta memperkuat orang lain. Pilihlah teman-teman yang
menggunakan bahasa yang baik. Berikanlah teladan yang akan
mendorong orang-orang yang ada di sekitar Anda mengguna-
kan bahasa yang bersih. Jika teman-teman atau kenalan Anda
menggunakan bahasa yang tidak senonoh, dengan lembut an-
jurkan kepada mereka untuk menggunakan kata-kata lainnya.
Jika mereka menolak, dengan sopan pergilah menjauh atau
ubahlah pokok pembicaraannya.

Jika Anda telah mengembangkan kebiasaan bersumpah
serapah, Anda dapat menghentikannya. Mulailah dengan
membuat keputusan untuk berubah. Berdoalah memohon
bantuan. Jika Anda tergoda menggunakan bahasa yang kotor,
diamlah atau katakan apa yang harus Anda katakan dengan
cara yang berbeda.

Rujukan tambahan: Imamat 19:12; A&P 63:60–64

Lihat juga Kesopanan; Godaan

Bahasa yang Tidak Senonoh
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Bait Suci

Bait suci sesungguhnya adalah rumah Tuhan. Itu adalah
tempat peribadatan kudus di mana Tuhan dapat berkunjung.
Hanya rumahlah yang setara dengan bait suci dalam keku-
dusan.

Sepanjang sejarah, Tuhan telah memerintahkan kepada
umat-Nya untuk membangun bait suci. Saat ini Gereja me-
matuhi seruan Tuhan untuk membangun bait suci di seluruh
dunia, dengan menjadikan berkat-berkat bait suci lebih ter-
sedia bagi sejumlah besar anak-anak Bapa Surgawi.

Berkat-Berkat dari Menghadiri Bait Suci

Selain menjadi tempat di mana tata cara-tata cara kudus
keimamatan dilaksanakan, bait suci merupakan tempat ke-
damaian dan wahyu. Ketika Anda menghadapi masalah atau
ketika keputusan-keputusan penting membebani pikiran
Anda, Anda dapat membawa kekhawatiran Anda ke dalam
bait suci. Di sana Anda dapat menerima bimbingan rohani.

Kadang-kadang Anda mungkin merasa bahwa Anda ti-
dak berpikir dengan jernih karena pikiran Anda sedemikian
dibebani dengan masalah-masalah dan banyak hal yang me-
nyita perhatian Anda. Di bait suci, ketidakpastian itu dapat
disingkirkan, dan Anda dapat memahami hal-hal yang tidak
Anda pahami sebelumnya. Anda dapat menemukan cara-ca-
ra baru untuk mengatasi tantangan-tantangan yang Anda
hadapi.

Tuhan akan memberkati Anda sewaktu Anda mengha-
diri tata cara-tata cara kudus yang dilakukan di bait suci.
Dan berkat-berkat yang Dia berikan kepada Anda tidak akan
dibatasi dengan waktu Anda di dalam bait suci. Dia akan
memberkati Anda dalam semua segi kehidupan Anda.
Pekerjaan Anda di bait suci akan memperkuat serta memur-
nikan Anda secara rohani.

Bait Suci
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Kelayakan untuk Memasuki Bait Suci

Untuk masuk ke bait suci, Anda harus layak. Anda me-
mastikan kelayakan Anda dalam dua wawancara—pertama
dengan seorang anggota keuskupan atau presiden cabang
Anda dan yang lainnya dengan seorang anggota presidensi
wilayah atau presiden misi Anda. Pemimpin imamat Anda
akan menjaga kerahasiaan wawancara tersebut. Dalam seti-
ap wawancara, pemimpin imamat akan menanyakan kepada
Anda mengenai perilaku dan kelayakan pribadi Anda. Anda
akan ditanya mengenai kesaksian Anda akan Bapa Surgawi
serta Kurban Tebusan Yesus Kristus, dan Anda akan ditanya
apakah Anda mendukung para pemimpin umum dan pe-
mimpin setempat Gereja. Anda akan ditanya untuk memas-
tikan bahwa Anda bersih secara moral dan bahwa Anda
mematuhi Kata-Kata Bijaksana, membayar penuh persepu-
luhan, hidup selaras dengan ajaran-ajaran Gereja, serta tidak
bergabung atau bersimpati dengan kelompok-kelompok
yang murtad mana pun.

Jika Anda memberikan jawaban yang dapat diterima ter-
hadap pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara tersebut
dan jika Anda serta pemimpin imamat Anda merasa puas
bahwa Anda layak untuk masuk ke bait suci, Anda akan me-
nerima sebuah rekomendasi bait suci. Anda dan pemimpin
imamat Anda akan menandatangani rekomendasi itu, yang
akan mengizinkan Anda masuk ke bait suci selama dua tahun
berikutnya, sepanjang Anda tetap layak.

Wawancara rekomendasi bait suci memberi Anda sebu-
ah kesempatan besar untuk memeriksa kelayakan dan pola
kehidupan Anda. Jika ada yang tidak beres dalam kehidup-
an Anda, aturlah waktu untuk berbicara dengan uskup atau
presiden cabang Anda jauh-jauh hari sebelum wawancara
rekomendasi bait suci Anda. Dia akan dapat menolong Anda
mempersiapkan diri Anda untuk layak menerima rekomen-
dasi bait suci.

Bait Suci
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Mengenakan Garmen Bait Suci

Setelah Anda menerima endowmen, Anda memiliki ber-
kat-berkat mengenakan garmen bait suci sepanjang kehidup-
an Anda. Anda berkewajiban untuk mengenakannya sesuai
dengan petunjuk yang diberikan dalam endowmen. Ingatlah
bahwa berkat-berkat yang berkaitan dengan hak istimewa
yang kudus ini bergantung pada kelayakan serta kesetiaan
Anda dalam mematuhi perjanjian-perjanjian bait suci.

Garmen menjadi suatu pengingat yang tetap akan per-
janjian-perjanjian yang telah Anda buat di dalam bait suci.
Anda hendaknya memperlakukannya dengan hormat di se-
tiap saat. Anda hendaknya tidak memperlihatkannya kepada
orang-orang yang tidak memahami maknanya, dan Anda
hendaknya tidak melepasnya karena ingin memakai jenis pa-
kaian yang berbeda. Jika Anda mengenakannya dengan se-
mestinya, garmen akan memberikan perlindungan terhadap
godaan dan kejahatan. Mengenakan garmen merupakan
ungkapan lahiriah dari komitmen batiniah untuk mengikuti
Juruselamat.

Pakaian Bait Suci

Ketika Anda pergi ke bait suci, Anda hendaknya menge-
nakan pakaian terbaik Anda, seperti yang Anda lakukan sa-
at Anda pergi ke gereja. Ketika Anda berada di dalam bait
suci, Anda menukar pakaian Anda dengan pakaian putih
bait suci. Pertukaran pakaian ini dilakukan di ruang ganti
pakaian, dimana Anda menggunakan loker dan tempat pa-
kaian pribadi. Di bait suci, kesopanan berpakaian dijaga de-
ngan seksama.

Sewaktu Anda menaruh pakaian Anda di dalam loker,
Anda dapat meninggalkan semua gangguan duniawi Anda.
Dengan berpakaian putih, Anda dapat merasakan kesatuan
dan kesetaraan dengan orang-orang yang ada di dalam bait
suci, karena setiap orang yang ada di sekeliling Anda berpa-
kaian sama.
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13



Tata Cara bagi Orang yang Masih Hidup

Tujuan utama bait suci adalah untuk menyediakan tata
cara-tata cara yang diperlukan bagi permuliaan kita di da-
lam kerajaan selestial. Tata cara-Tata cara bait suci menun-
tun pada berkat-berkat terbesar yang tersedia melalui
Kurban Tebusan Yesus Kristus. Semua hal yang kita lakukan
di Gereja—pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan ki-
ta, upaya-upaya misionaris kita, pelajaran-pelajaran yang
kita ajarkan dan nyanyian rohani yang kita nyanyikan—
hendaknya memusatkan perhatian kita pada Juruselamat
serta pekerjaan yang kita lakukan di bait suci yang kudus.

Satu tata cara yang kita terima di bait suci adalah en-
dowmen. Kata endowmen berati “karunia,” dan endowmen
bait suci sebenarnya adalah karunia dari Allah. Tata cara itu
terdiri dari serangkaian petunjuk dan mencakup perjanjian-
perjanjian yang kita buat untuk hidup dengan benar dan se-
laras dengan persyaratan-persyaratan Injil. Endowmen
menolong kita berfokus pada Juruselamat, peranan-Nya da-
lam rencana Bapa Surgawi, serta komitmen kita untuk meng-
ikuti-Nya.

Tata cara bait suci lainnya adalah pernikahan selestial,
dimana suami dan istri saling dimeteraikan untuk kekekal-
an. Sebuah pemeteraian yang dilaksanakan di bait suci akan
tetap abadi jika suami dan istri setia terhadap perjanjian-per-
janjian yang mereka buat.

Anak-anak yang dilahirkan kepada orang tua yang telah
dimeteraikan di bait suci dilahirkan dalam perjanjian. Anak-
anak tersebut secara otomatis menjadi bagian dari sebuah ke-
luarga kekal. Anak-anak yang tidak dilahirkan dalam
perjanjian juga dapat menjadi bagian dari sebuah keluarga
kekal jika orang tua asli atau adopsi mereka telah saling
dimeteraikan. Tata cara pemeteraian anak kepada orang tua
dilaksanakan di dalam bait suci.

Jika Anda telah menerima tata cata-tata cara bait suci,
ingatlah selalu perjanjian-perjanjian yang Anda buat.
Kembalilah ke bait suci sesering semampu Anda. Jika Anda
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adalah seorang ayah atau ibu, ajarilah anak-anak Anda pen-
tingnya bait suci. Bantulah mereka mempersiapkan diri agar
layak untuk masuk ke bait suci.

Jika Anda belum menerima tata cara-tata cara bait suci,
mulailah mempersiapkan diri Anda sekarang. Jika keadaan
mengizinkan, hadirilah bait suci untuk berperan serta dalam
pembaptisan dan penetapan bagi orang-orang yang telah
meninggal.

Tata Cara bagi Orang yang Telah Meninggal

Orang yang telah meninggal tanpa tata cara Injil yang di-
perlukan dapat menerima tata cara-tata cara tersebut melalui
pekerjaan yang dilaksanakan di bait suci. Anda dapat mela-
kukan pekerjaan ini mewakili para leluhur Anda dan orang-
orang yang telah meninggal. Bertindak bagi mereka, Anda
dapat dibaptiskan serta ditetapkan, menerima endowmen,
dan berperan serta dalam pemeteraian suami kepada istri dan
anak-anak kepada orang tua.

Anda hendaknya secara aktif mencari catatan para lelu-
hur Anda yang telah meninggal agar pekerjaan bait suci da-
pat dilaksanakan bagi mereka.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pekerjaan bait su-
ci bagi orang-orang yang telah meninggal dan pekerjaan seja-
rah keluarga, lihat “Pekerjaan Sejarah Keluarga dan Silsilah,”
hlm. 133–136.

Rujukan tambahan: Yesaya 2:1–3; A&P 88:119; 109–110; 124:39–41

Lihat juga Perjanjian; Pekerjaan Sejarah Keluarga dan Silsilah; Pernikahan;
Tata Cara; Rencana Keselamatan

Bapa Surgawi (lihat Allah Bapa)

Baptisan

Kitab Mormon menceritakan tentang sekelompok orang
yang mempelajari Injil dan dibaptiskan di sebuah tempat
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yang disebut Mormon. Sejak saat pembaptisan mereka, mere-
ka menganggap Mormon sebagai tempat yang indah karena
ketika mereka berada di sana, mereka “telah memperoleh pe-
ngetahuan tentang Penebus” (Mosia 18:30). Diperkuat mela-
lui kesaksian mereka dan perjanjian baptisan mereka, mereka
tetap setia kepada Tuhan, bahkan di saat-saat mengalami ke-
sulitan berat (lihat Mosia 23–24).

Seperti orang-orang dalam kisah Kitab Mormon ini, Anda
dapat bersukacita sewaktu Anda mengingat perjanjian baptis-
an Anda dan janji-janji Tuhan kepada Anda. Anda dapat me-
nemukan kekuatan dalam tata cara baptisan, entah Anda baru
saja dibaptis atau sudah bertahun-tahun yang lalu.

Anak-Anak Kecil dan Baptisan

Dari wahyu zaman akhir, kita mengetahui bahwa anak-
anak kecil ditebus melalui belas kasihan Yesus Kristus. Tuhan
berfirman, “Mereka tidak dapat berdosa, sampai mereka mulai
menjadi bertanggung jawab di hadapan-Ku” (lihat A&P
29:46–47). Mereka tidak dibaptis sampai mereka mencapai usia
pertanggungjawaban, yang telah Tuhan wahyukan harus ber-
usia delapan tahun (lihat A&P 68:27; Terjemahan Joseph Smith
terhadap Kejadian 17:11). Siapa pun yang mengatakan bahwa
anak-anak kecil perlu pembaptisan “menyangkal belas kasihan
Kristus dan mengesampingkan Kurban Tebusan-Nya dan ku-
asa penebusan-Nya” (Moroni 8:20; lihat juga ayat 8–19, 21–24).

Baptisan Menurut Cara Tuhan

Juruselamat menyatakan cara pembaptisan yang benar
kepada Nabi Joseph Smith, dengan memperjelas bahwa tata
cara itu harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki
wewenang imamat dan bahwa itu harus dilakukan dengan
pencelupan:

“Orang yang dipanggil Allah dan memiliki wewenang
dari Yesus Kristus untuk membaptis hendaknya turun ke da-
lam air dengan orang yang telah menyediakan dirinya, orang
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laki-laki ataupun perempuan, untuk pembaptisan, dan hen-
daknya mengatakan dengan menyebut nama orang laki-laki
ataupun perempuan itu: Dengan kuasa dari Yesus Kristus,
aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh
Kudus, Amin.

Kemudian dia akan mencelupkan orang itu [laki-laki atau
perempuan] ke dalam air dan mengeluarkannya dari air”
(A&P 20:73–74).

Pencelupan adalah lambang kematian dari kehidupan
seseorang yang penuh dosa dan kelahiran kembali ke dalam
kehidupan rohani, yang diabdikan pada pelayanan Allah
dan anak-anak-Nya. Itu juga melambangkan kematian dan
kebangkitan (lihat Roma 6:3–6).

Berkat-Berkat Baptisan yang Dijanjikan

Jika Anda menepati perjanjian yang Anda buat pada saat
pembaptisan, Tuhan akan memberkati Anda untuk kesetiaan
Anda. Beberapa berkat yang Anda terima adalah penemanan
terus-menerus dari Roh Kudus, pengampunan dosa-dosa
Anda, dan hak istimewa dilahirkan kembali secara rohani.

Penemanan Terus-menerus dari Roh Kudus. Setelah Anda
dibaptis, satu atau lebih pemegang Imamat Melkisedek yang
diwenangkan menumpangkan tangan di atas kepala Anda
dan memberi Anda karunia Roh Kudus. Karunia ini membe-
ri Anda hak menerima penemanan terus-menerus dari Roh
Kudus sepanjang Anda layak. Penemanan terus-menerus da-
ri Roh adalah satu-satunya berkat terbesar yang dapat Anda
terima dalam kefanaan. Roh akan membimbing Anda di ja-
lan kebenaran dan kedamaian, yang menuntun Anda pada
kehidupan kekal.

Pengampunan Atas Dosa. Karena Anda telah dibaptis,
Anda dapat menerima pengampunan atas dosa-dosa Anda.
Dengan kata lain, Anda dapat diampuni melalui belas kasih-
an Juruselamat. Dengan berkat ini, akhirnya Anda dapat di-
izinkan untuk hidup di hadirat Bapa Surgawi.
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Untuk menerima pengampunan atas dosa, Anda harus
menjalankan iman kepada Yesus Kristus, dengan sungguh-
sungguh bertobat, dan senantiasa berusaha mematuhi perin-
tah-perintah. Nabi Mormon mengajarkan, “Buah-buah pertama
daripada pertobatan ialah pembaptisan dan pembaptisan da-
tang oleh iman untuk penggenapan perintah-perintah dan
penggenapan perintah-perintah membawa pengampunan atas
dosa-dosa” (Moroni 8:25). Anda “memegang teguh pengam-
punan atas dosa-dosamu” sewaktu Anda terus merendahkan
diri Anda di hadapan Allah, memanggil nama-Nya setiap hari
dalam doa, terus teguh di dalam iman, dan melayani mereka
yang membutuhkan (lihat Mosia 4:11–12).

Dilahirkan Kembali. Melalui tata cara-tata cara baptisan
dan penetapan, Anda dilahirkan kembali ke dalam kehidup-
an baru. Juruselamat mengatakan kepada Nikodemus, “Jika
seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan Roh, ia tidak
dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah” (Yohanes 3:5). Sama
seperti bayi yang memasuki kehidupan baru pada saat kela-
hiran, Anda memulai kehidupan baru ketika Anda memasuki
perjanjian baptisan. Anda dapat tumbuh dalam kerohanian
dan menjadi lebih menyerupai Juruselamat dengan mema-
tuhi perjanjian baptisan Anda, mengambil sakramen untuk
memperbarui perjanjian Anda, dan bertobat dari dosa-dosa
Anda. Rasul Paulus mengajarkan bahwa jika kita telah dibap-
tis, kita “akan hidup dalam hidup yang baru” (Roma 6:4).

Bertahan Sampai Akhir

Setelah Anda dibaptis dan menerima karunia Roh
Kudus, Anda harus terus hidup dalam kebenaran, karena ta-
ta cara-tata cara ini hanya menandai awal perjalanan Anda
untuk kembali tinggal bersama Bapa Surgawi Anda. Nabi
Nefi mengajarkan:

“Setelah kamu memasuki jalan yang lurus dan sempit ini,
aku ingin bertanya, apakah semuanya sudah dilaksanakan?
Lihatlah, aku berkata kepadamu: Tidak; karena kamu tidak
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datang sejauh itu kecuali dengan firman Kristus, dengan iman
yang tak tergoyahkan kepada-Nya, sambil memercayakan 
diri seluruhnya kepada jasa-jasa Dia yang berkuasa untuk
menyelamatkan.

Oleh karena itu, kamu harus maju terus dengan suatu
ketabahan dalam Kristus, dengan harapan yang gilang-ge-
milang dan kasih kepada Allah dan segenap manusia. Oleh
karena itu, jika kamu maju terus, mengenyangkan diri de-
ngan firman Kristus dan bertahan sampai akhir, lihatlah, de-
mikian firman Bapa: Kamu akan memperoleh hidup yang
kekal” (2 Nefi 31:19–20).

Memasuki Jalan Menuju Kehidupan Kekal

Baptisan adalah tata cara pertama Injil yang menyela-
matkan (lihat Pasal-Pasal Kepercayaan ke-4). Melalui baptis-
an dan penetapan dengan wewenang imamat, Anda menjadi
anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman
Akhir.

Ketika Anda dibaptis, Anda memperlihatkan kesediaan
Anda untuk mengikuti teladan Juruselamat. Dia juga dibap-
tis, meskipun Dia tanpa dosa. Sebagaimana Dia menjelaskan
kepada Yohanes Pembaptis, Dia perlu dibaptiskan untuk
“memenuhi semua kebenaran” (lihat Matius 3:13–17).

Semua orang yang mencari kehidupan kekal harus
mengikuti teladan Juruselamat dengan dibaptiskan dan me-
nerima karunia Roh Kudus. Nabi Nefi mengatakan bahwa
Juruselamat memperlihatkan kepada kita “pintu gerbang ma-
na yang harus [kita] masuki. Karena pintu gerbang yang ha-
rus [kita] masuki ialah pertobatan dan baptisan dengan air
dan kemudian datanglah pengampunan atas dosa-dosa [kita]
oleh api dan oleh Roh Kudus. Kemudian [kita] berada di jalan
yang lurus dan sempit ini yang menuju hidup yang kekal”
(2 Nefi 31:17–18). Kita akan menerima kehidupan kekal jika
kita bertahan sampai akhir, menepati perjanjian-perjanjian ki-
ta serta menerima tata cara-tata cara keselamatan lainnya.
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Perjanjian Baptisan Anda

Ketika Anda dibaptis, Anda memasuki perjanjian de-
ngan Allah. Anda berjanji untuk mengambil ke atas diri
Anda nama Yesus Kristus, mematuhi perintah-perintah-Nya,
dan melayani-Nya sampai akhir (lihat Mosia 18:8–10; A&P
20:37). Anda memperbarui perjanjian ini setiap kali Anda
mengambil sakramen (lihat A&P 20:77, 79).

Mengambil ke Atas Diri Anda Nama Yesus Kristus. Ketika
Anda mengambil ke atas diri Anda nama Yesus Kristus, Anda
melihat diri Anda sebagai milik-Nya. Anda mendahulukan
Dia dan pekerjaan-Nya dalam kehidupan Anda. Anda men-
cari kehendak-Nya daripada kehendak Anda sendiri atau apa
yang dunia ajarkan agar Anda inginkan.

Dalam Kitab Mormon, Raja Benyamin menjelaskan
mengapa penting untuk mengambil nama Juruselamat ke
atas diri kita:

“Tiada nama lain diberikan dengan mana keselamatan
itu datang, karena itu, aku ingin supaya kamu mengambil ke
atas dirimu nama Kristus, kamu sekalian yang telah meng-
ikat janji dengan Allah bahwa kamu akan taat sampai akhir
hidupmu.

Dan akan terjadi bahwa barangsiapa melakukan ini akan
didapati di sebelah kanan Allah, karena ia akan mengetahui
nama panggilannya, karena ia akan dipanggil dengan nama
Kristus.

Dan sekarang akan terjadi bahwa barangsiapa tidak
akan mengambil ke atas dirinya nama Kristus, harus dipang-
gil dengan nama lain. Karena itu, ia akan mendapati dirinya
di sebelah kiri Allah” (Mosia 5:8–10).

Mematuhi Perintah-Perintah. Perjanjian baptisan Anda ada-
lah sebuah tekad untuk datang ke dalam kerajaan Allah, de-
ngan memisahkan diri Anda dari dunia dan berdiri sebagai
seorang saksi bagi Allah “setiap saat dan dalam segala hal, dan
di segala tempat” (Mosia 18:9). Usaha-usaha Anda untuk

Baptisan

20



berdiri sebagai saksi bagi Allah termasuk semua hal yang Anda
lakukan dan katakan. Berusahalah selalu mengingat dan me-
matuhi perintah-perintah Tuhan. Jagalah agar pikiran, bahasa,
dan tindakan Anda tetap murni. Ketika Anda mencari hiburan
seperti bioskop, televisi, Internet, musik, buku, majalah, serta
surat kabar, berhati-hatilah untuk menonton, mendengarkan,
dan membaca hanya hal-hal yang meneguhkan. Berpakaianlah
dengan sopan. Pilihlah teman-teman yang memberi Anda se-
mangat untuk meraih gol-gol kekal Anda. Menjauhlah dari
amoralitas, pornografi, perjudian, tembakau, alkohol, dan nar-
koba. Jagalah diri Anda layak agar memasuki bait suci.

Melayani Tuhan. Perintah untuk memisahkan diri Anda
dari hal-hal duniawi tidak berarti bahwa Anda harus mengu-
cilkan diri dari orang lain. Bagian dari perjanjian baptisan
Anda adalah melayani Tuhan, dan Anda melayani-Nya de-
ngan paling baik ketika Anda melayani sesama Anda. Ketika
Nabi Alma mengajar tentang perjanjian baptisan, dia menga-
takan bahwa kita hendaknya harus “bersedia saling me-
nanggung beban, supaya beban itu ringan” dan “bersedia
berkabung dengan mereka yang berkabung … dan menghi-
bur mereka yang membutuhkan hiburan “ (Mosia 18:8–9).
Bersikaplah baik dan hormatilah semua orang, dengan
mengikuti teladan Yesus Kristus dalam cara Anda memper-
lakukan orang lain.

Rujukan tambahan: Kisah para Rasul 2:37–38; 2 Nefi 31:4–13; Alma
7:14–16; 3 Nefi 11:18–41; 27:13–22; A&P 39:5–6, 10; 76:50–53

Lihat juga Iman; Roh Kudus; Kepatuhan; Imamat; Pertobatan; Sakramen

Belas Kasihan

Bapa Surgawi mengetahui kelemahan-kelemahan dan
dosa-dosa kita. Dia menunjukkan belas kasihan ketika Dia
mengampuni kita dari dosa-dosa kita dan menolong kita un-
tuk kembali tinggal di hadirat-Nya.
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Belas kasih seperti itu tampak bertentangan dengan hu-
kum keadilan, yang mengharuskan bahwa tidak ada hal yang
tidak bersih diizinkan untuk tinggal dengan Allah (lihat
1 Nefi 10:21). Namun Kurban Tebusan Yesus Kristus me-
mungkinkan Allah “menjadi Allah yang sempurna, yang adil
dan juga Allah yang penuh belas kasihan” (Alma 42:15).

Memperlihatkan Belas Kasihan kepada Sesama

Berbicara kepada para murid-Nya, Juruselamat meme-
rintahkan, “Hendaklah kamu … murah hati, sama seperti
Bapamu adalah murah hati” (Lukas 6:36). Anda dapat
mengikuti teladan belas kasihan Bapa Surgawi Anda dalam
hubungan Anda dengan sesama. Berusahalah untuk me-
nyingkirkan dari kehidupan Anda kecongkakan, kesom-
bongan, dan kepongahan. Carilah cara-cara untuk berbelas
kasih, penuh rasa hormat, memaafkan, sportif, dan sabar,
bahkan ketika Anda melihat kekurangan-kekurangan orang
lain. Jika Anda melakukannya, teladan Anda akan menun-
tun orang lain untuk menjadi lebih berbelaskasihan, dan
Anda akan memperoleh lebih banyak belas kasihan Allah.

Menerima Belas Kasihan Allah

Juruselamat memuaskan tuntutan keadilan ketika Dia
menggantikan kita dan menderita hukuman bagi dosa-dosa
kita. Karena tindakan yang tidak mementingkan diri ini, Bapa
dengan penuh belas kasihan dapat menahan hukuman dari
kita dan menyambut kita ke hadirat-Nya. Untuk menerima
pengampunan Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh
bertobat dari dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi Alma meng-
ajarkan, “Keadilan menjalankan semua tuntutannya, demiki-
an juga belas kasihan menuntut semua yang dimilikinya.
Jadi, tiada satu pun yang diselamatkan” (Alma 42:24; lihat ju-
ga ayat 22–23, 25).

Pengampunan atas dosa bukanlah satu-satunya karunia
belas kasihan dari Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Setiap

Belas Kasihan

22



berkat yang Anda terima merupakan tindakan belas kasih-
an, lebih dari yang patut Anda terima sendiri. Mormon
mengajarkan, “semua hal yang baik datang dari Kristus, jika
tidak, manusia terjatuh dan tiada hal yang baik dapat datang
kepada mereka” (Moroni 7:24). Misalnya, Anda adalah se-
orang penerima belas kasihan ilahi ketika Bapa Surgawi men-
dengar dan menjawab doa-doa Anda, ketika Anda menerima
bimbingan dari Roh Kudus, dan ketika Anda disembuhkan
dari penyakit melalui kuasa imamat. Meskipun semua berkat
semacam itu datang sebagai hasil dari kepatuhan Anda, Anda
tidak akan pernah dapat menerimanya melalui upaya Anda
sendiri. Itu adalah karunia belas kasihan dari seorang Bapa
yang penuh kasih serta berbelaskasihan.

Rujukan tambahan: Matius 5:7; Lukas 10:25–37; Alma 34:14–16

Lihat juga Kasih yang Murni; Pengampunan; Kasih Karunia; Keadilan

Berkat Bapa Bangsa

Berkat bapa bangsa diberikan oleh bapa bangsa yang te-
lah ditahbiskan kepada para anggota Gereja yang layak.
Berkat bapa bangsa Anda menyebutkan garis keturunan
Anda dalam umat Israel dan berisikan nasihat pribadi dari
Tuhan untuk Anda.

Sewaktu Anda mempelajari berkat bapa bangsa Anda
dan mengikuti nasihat yang terdapat di dalamnya, itu akan
memberi Anda bimbingan, penghiburan, serta perlindungan.
Untuk mencari tahu cara mendapatkan sebuah berkat bapa
bangsa, bicaralah dengan uskup atau presiden cabang Anda.

Belajar dari Berkat Bapa Bangsa Anda

Sekali Anda telah menerima berkat bapa bangsa Anda,
Anda hendaknya membacanya dengan rendah hati, sungguh-
sungguh, dan sering. Itu adalah wahyu pribadi dari Bapa
Surgawi, yang mengetahui kekuatan, kelemahan, serta poten-
si kekal Anda. Melalui berkat bapa bangsa Anda, Dia akan
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menolong Anda belajar apa yang Dia harapkan dari Anda.
Berkat Anda dapat berisi janji, nasihat, dan peringatan.
Seiring berlalunya waktu, Anda akan mengenali kuasa wah-
yu yang ada di dalamnya.

Sewaktu Anda mengikuti nasihat dalam berkat Anda,
kecil kemungkinannya bagi Anda akan tersandung atau ter-
sesat. Jika Anda tidak mengikuti nasihat itu, Anda tidak akan
dapat menerima berkat-berkat yang dijanjikan.

Meskipun berkat bapa bangsa Anda berisikan nasihat
dan janji-janji yang diilhami, Anda hendaknya tidak meng-
harapkan berkat itu menjawab semua pertanyaan atau me-
merinci semua yang akan terjadi dalam kehidupan Anda.
Jika berkat Anda tidak menyebutkan suatu peristiwa pen-
ting, misalnya misi penuh-waktu atau pernikahan, Anda
hendaknya tidak berasumsi bahwa Anda tidak akan meneri-
ma kesempatan itu.

Demikian pula, Anda hendaknya tidak berasumsi bahwa
semua hal yang disebutkan dalam berkat bapa bangsa Anda
akan digenapi dalam kehidupan ini. Berkat bapa bangsa si-
fatnya kekal, dan janji-janjinya dapat berlanjut hingga keke-
kalan. Pastikan bahwa jika Anda layak, semua janji akan
digenapi menurut waktu yang telah ditetapkan Tuhan. Janji-
janji yang belum menjadi kenyataan dalam kehidupan ini
akan digenapi dalam kehidupan yang akan datang.

Berkat bapa bangsa Anda bersifat kudus dan pribadi.
Anda boleh membagikannya kepada para kerabat keluarga,
namun Anda hendaknya tidak membacanya di depan umum
atau membiarkan orang lain membacanya atau menafsirkan-
nya. Bahkan bapa bangsa atau uskup ataupun presiden ca-
bang Anda tidak boleh menafsirkannya.

Simpanlah perkataan berharga dalam berkat bapa bang-
sa itu di dalam hati Anda. Renungkanlah hal itu, dan hidup-
lah sedemikian rupa sehingga Anda akan layak untuk
menerima berkat-berkat yang dijanjikan dalam kehidupan
ini dan dalam kehidupan yang akan datang.
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Pernyataan tentang Garis Keturunan

Berkat bapa bangsa Anda mencakup sebuah pernyataan
mengenai garis keturunan Anda, yang menyatakan bahwa
Anda berasal dari bangsa Israel—keturunan Abraham, bagi-
an dari suku tertentu dari Yakub. Banyak Orang Suci Zaman
Akhir adalah suku Efraim, suku yang diberi tanggung jawab
utama untuk memimpin pekerjaan Tuhan di zaman akhir.

Karena di dalam diri kita masing-masing mengalir darah
dari banyak garis keturunan, dua anggota dari keluarga yang
sama mungkin saja dinyatakan sebagai suku Israel yang ber-
beda.

Tidak menjadi soal jika garis keturunan Anda dalam
bangsa Israel adalah garis keturunan langsung maupun mela-
lui adopsi. Sebagai anggota Gereja, Anda dianggap sebagai ke-
turunan Abraham dan ahli waris bagi semua janji dan berkat
yang terdapat di dalam perjanjian Abraham (lihat “Perjanjian
Abraham,” hlm. 161–162).

Bersumpah Serapah (lihat Bahasa yang Tidak Senonoh)

Dewan Disipliner Gereja

Para uskup dan presiden cabang dan wilayah, misi, ser-
ta distrik bertanggung jawab untuk menolong anggota
mengatasi pelanggaran melalui pertobatan. Pelanggaran pa-
ling serius, misalnya pelanggaran serius terhadap hukum si-
pil, perundungan pasangan, perundungan anak, perzinaan,
hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, dan inses, sering
kali memerlukan tindakan disipliner resmi oleh Gereja.
Tindakan disipliner resmi Gereja dapat mencakup pembatas-
an hak-hak istimewa keanggotan Gereja atau hilangnya ke-
anggotaan Gereja.

Proses tindakan disipliner resmi dimulai ketika seorang
pemimpin imamat yang mengetuai mengadakan dewan di-
sipliner. Tujuan dewan disipliner adalah menyelamatkan jiwa
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para pelanggar, melindungi yang tidak berdosa, dan menjaga
kemurnian, integritas, serta nama baik Gereja.

Tindakan disipliner Gereja adalah proses terilhami yang
terjadi selama satu periode masa. Melalui proses ini dan me-
lalui Kurban Tebusan Yesus Kristus, seorang anggota dapat
menerima pengampunan dosa-dosa, memperoleh kembali
kedamaian pikiran, dan memperoleh kekuatan untuk meng-
hindari pelanggaran di masa yang akan datang. Tindakan di-
sipliner Gereja tidak dimaksudkan untuk menjadi akhir dari
proses itu. Itu dirancang untuk menolong anak-anak Bapa
Surgawi melanjutkan upaya mereka untuk kembali menda-
patkan penemanan sepenuhnya dan berkat-berkat seutuh-
nya dari Gereja. Hasil yang diinginkan adalah agar orang
yang bersangkutan membuat perubahan apa pun yang di-
perlukan untuk bertobat sepenuhnya.

Lihat juga Pengampunan; Pertobatan

Diaken (lihat Imamat Harun; Imamat)

Dilahirkan Kembali (lihat Baptisan; Pertobatan; Keselamatan)

Diselamatkan (lihat Keselamatan)

Doa

Anda adalah anak Allah. Bapa Surgawi Anda mengasihi
Anda serta mengenali kebutuhan-kebutuhan Anda, dan Dia
menghendaki Anda agar berkomunikasi dengan-Nya mela-
lui doa. Berdoalah kepada-Nya dan tidak kepada orang lain.
Tuhan Yesus Kristus memerintahkan, “Kamu harus selalu
berdoa kepada Bapa dalam nama-Ku” (3 Nefi 18:19).

Jika Anda membuat kebiasaan datang kepada Allah da-
lam doa, Anda akan mengenal-Nya dan semakin lebih dekat
kepada-Nya. Keinginan-keinginan Anda akan menjadi lebih
seperti Dia. Anda akan dapat memperoleh bagi diri Anda
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sendiri dan orang lain berkat-berkat yang siap Dia berikan ji-
ka Anda memintanya hanya melalui iman.

Asas-Asas Doa

Bapa Surgawi Anda selalu siap mendengar dan menja-
wab doa-doa Anda. Kekuatan dari doa-doa Anda bergan-
tung pada Anda. Jika Anda berusaha menjadikan doa
sebagai bagian dari kehidupan Anda, ingatlah nasihat ini:

Jadikanlah doa-doa Anda bermakna. Nabi Mormon memper-
ingatkan bahwa jika seseorang “akan berdoa tetapi tidak de-
ngan niat yang sungguh-sungguh … itu tidak akan
menguntungkan apa-apa baginya, karena Allah tidak meneri-
ma doa seperti itu” (Moroni 7:9). Untuk menjadikan doa-doa
Anda bermakna, Anda harus berdoa dengan kesungguhan ha-
ti dan “dengan segala kekuatan hati” (Moroni 7:48). Berhati-
hatilah untuk menghindari “bertele-tele” saat Anda berdoa
(lihat Matius 6:7). Perhatikan dengan seksama sikap Anda dan
kata-kata yang Anda gunakan.

Gunakan bahasa yang memperlihatkan kasih, penghargaan, ke-
khidmatan, dan keakraban. Penerapan terhadap asas ini akan
bervariasi menurut bahasa yang Anda ucapkan. Jika Anda
berdoa dalam bahasa Indonesia, misalnya, Anda hendaknya
menggunakan kata ganti orang dari tulisan suci ketika Anda
menyebut Allah—Engkau , daripada kata ganti orang yang le-
bih lazim kamu. Terlepas bahasa apa pun yang digunakan,
asasnya tetap sama: Ketika Anda berdoa, Anda hendaknya
menggunakan kata-kata yang secara tepat mengungkapkan
hubungan yang penuh kasih dan hormat dengan Allah. Anda
mungkin mengalami sedikit kesulitan dalam mempelajari ba-
hasa doa, namun Anda berangsur-angsur akan menjadi lebih
terbiasa dengan hal itu sewaktu Anda berdoa dan membaca
tulisan suci.

Senantiasa berterimakasihlah kepada Bapa Surgawi Anda.
Anda hendaknya “bersyukur setiap hari untuk belas kasih-
an dan berkat yang banyak yang telah dilimpahkannya ke-
padamu” (Alma 34:38). Saat Anda meluangkan waktu untuk
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mengingat berkat-berkat Anda, Anda akan mengenali beta-
pa banyak yang telah dilakukan Bapa Surgawi bagi Anda.
Ungkapkanlah rasa terima kasih Anda kepada-Nya.

Carilah bimbingan dan kekuatan dari Bapa Surgawi dalam se-
mua hal yang Anda lakukan. Alma menasihati putranya
Helaman, “Berserulah kepada Allah untuk semua kebutuh-
anmu. Ya, biarlah semua perbuatanmu itu bagi Tuhan dan ke
mana pun engkau pergi, biarlah itu di dalam Tuhan. Ya, bi-
arlah pikiranmu ditujukan kepada Tuhan. Ya, biarlah kasih
sayang hatimu dicurahkan kepada Tuhan untuk selama-la-
manya. Berundinglah dengan Tuhan dalam semua perbuat-
anmu dan Ia akan menuntunmu demi kebaikan. Ya, apabila
engkau berbaring pada malam hari, berbaringlah dalam
Tuhan, agar Ia dapat menjagamu di dalam tidurmu, dan apa-
bila engkau bangun pada pagi hari, biarlah hatimu penuh
syukur kepada Allah; dan jika engkau melakukan hal-hal ini,
engkau akan diangkat pada hari terakhir” (Alma 37:36–37; li-
hat juga Alma 34:17–26).

Ingatlah kebutuhan-kebutuhan orang lain sewaktu Anda ber-
doa. Ucapkanlah doa-doa “demi kesejahteraanmu dan juga
demi kesejahteraan orang-orang yang berada di sekeliling-
mu” (Alma 34:27). Mohonlah kepada Bapa Surgawi Anda
agar memberkati dan menghibur mereka yang membutuh-
kan. Mohonlah kepada-Nya agar mengilhami serta memper-
kuat Presiden Gereja, para Pembesar Umum lainnya, dan
pemimpin Gereja setempat Anda. Berdoalah memohon kese-
jahteraan bagi para anggota keluarga dan teman-teman Anda.
Berdoalah bagi para pemimpin pemerintahan. Mohonlah ke-
pada Tuhan agar mengilhami dan melindungi para misiona-
ris serta orang-orang yang mereka ajar.

Carilah bimbingan Roh Kudus agar Anda akan mengetahui apa
yang harus disertakan dalam doa-doa Anda. Roh Kudus dapat
mengajar Anda untuk berdoa dan membimbing dalam hal-
hal yang Anda katakan (lihat Roma 8:26; 2 Nefi 32:8). Dia da-
pat menolong Anda berdoa “berdasarkan kehendak Allah”
(A&P 46:30).
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Ketika Anda membuat permintaan melalui doa, lakukan se-
mampu Anda agar doa-doa itu dikabulkan. Bapa Surgawi berha-
rap Anda berbuat lebih dari sekadar memohon berkat-berkat
kepada-Nya. Jika Anda harus membuat suatu keputusan yang
penting, Dia sering kali mengharuskan agar Anda “mempela-
jarinya dalam akalmu” sebelum Dia memberi Anda jawaban
(lihat A&P 9:7–8). Doa-doa Anda memohon bimbingan akan
seefektif upaya Anda bila Anda mau menerima bisikan-bisik-
an Roh Kudus. Doa-doa Anda memohon kesejahteraan Anda
sendiri dan kesejahteraan orang lain akan sia-sia jika Anda
“menyuruh pergi orang yang membutuhkan dan yang telan-
jang, dan tidak mengunjungi yang sakit dan yang sengsara,
dan tidak membagikan hartamu, jika kamu mempunyainya,
kepada orang yang memerlukannya” (Alma 34:28).

Jika Anda menghadapi tugas yang sulit, Bapa Surgawi
senang jika Anda berlutut dan memohon pertolongan dan
kemudian bangkit serta melakukan pekerjaan Anda. Dia
akan menolong Anda dalam semua usaha Anda yang benar,
namun Dia jarang akan melakukan sesuatu bagi Anda yang
dapat Anda lakukan sendiri.

Doa Keluarga

Selain memerintahkan kepada kita untuk berdoa secara
diam-diam, Juruselamat menasihati kita untuk berdoa bersa-
ma keluarga kita. Dia berfirman, “Berdoalah dalam keluar-
gamu kepada Bapa, selalu dalam nama-Ku, supaya istri dan
anak-anakmu diberkati” (3 Nefi 18:21).

Jika Anda telah menikah, jadikanlah doa keluarga seba-
gai suatu bagian tetap dalam kehidupan keluarga Anda.
Setiap pagi dan setiap malam, berlututlah bersama dalam ke-
rendahan hati. Berilah setiap anggota keluarga kesempatan
rutin untuk mengucapkan doa. Bersatulah dalam rasa syukur
atas berkat-berkat yang telah Bapa Surgawi berikan kepada
Anda. Bersatulah dalam iman untuk memohon berkat-berkat
yang Anda butuhkan dan berdoalah bagi orang lain.
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Melalui doa keluarga yang rutin, Anda dan anggota ke-
luarga Anda akan semakin dekat dengan Allah dan satu sa-
ma lain. Anak-anak Anda akan belajar untuk berkomunikasi
dengan Bapa mereka di Surga. Anda semua akan dipersiap-
kan dengan lebih baik untuk melayani sesama dan menahan
godaan. Rumah tangga Anda akan menjadi tempat bagi ke-
kuatan rohani, tempat perlindungan dari pengaruh-penga-
ruh jahat dunia.

Doa Pribadi

Dalam Khotbah-Nya di Bukit, Yesus Kristus menasihati,
“Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa-
lah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka
Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya
kepadamu” (Matius 6:6). Doa pribadi dan rahasia merupa-
kan bagian penting dari kemajuan rohani Anda.

Setidaknya setiap pagi dan malam, carilah sebuah tem-
pat yang bebas dari gangguan. Berlututlah dalam kerendah-
an hati dan berkomunikasilah dengan Bapa Surgawi Anda.
Meskipun kadang-kadang Anda perlu berdoa secara diam-
diam, sekali waktu berusahalah untuk berdoa dengan bersu-
ara (lihat A&P 19:28; 20:15).

Ingatlah bahwa doa adalah komunikasi dua arah. Saat
Anda menutup doa-doa Anda, luangkan waktu untuk ber-
henti sejenak dan mendengarkan. Kadang-kadang, Bapa
Surgawi akan menasihati, membimbing, atau menghibur
Anda selagi Anda berlutut.

Jangan pernah memiliki gagasan bahwa Anda tidak la-
yak untuk berdoa. Gagasan ini datang dari Setan, yang ingin
meyakinkan Anda bahwa Anda tidak harus berdoa (lihat
2 Nefi 32:8). Jika Anda merasa tidak ingin berdoa, berdoalah
sampai Anda merasa ingin berdoa.

Juruselamat telah memerintahkan, “Berdoalah selalu
agar engkau dapat keluar sebagai penakluk ya, agar engkau
dapat menaklukkan Setan dan agar engkau dapat lolos dari
tangan para hamba Setan yang menyokong pekerjaannya”
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(A&P 10:5). Meskipun Anda tidak dapat terus-menerus berlu-
tut, senantiasalah mengucapkan doa pribadi dan rahasia,
agar Anda dapat mengizinkan hati Anda menjadi “penuh, cu-
rahkan di dalam doa kepada [Allah]” (Alma 34:27; lihat juga
3 Nefi 20:1). Sepanjang hari, Anda dapat mempertahankan se-
buah perasaan kasih bagi Bapa Surgawi dan Putra Tunggal-
Nya. Anda dapat secara diam-diam mengungkapkan rasa
syukur kepada Bapa Anda dan memohon kepada-Nya untuk
memperkuat Anda dalam tanggung jawab-tanggung jawab
Anda. Pada saat-saat godaan atau bahaya fisik mengancam,
secara diam-diam Anda dapat memohon pertolongan-Nya.

Doa Umum

Kadang-kadang Anda mungkin diminta untuk meng-
ucapkan doa umum, mungkin di pertemuan atau kelas di
Gereja. Ketika Anda menerima kesempatan ini, ingatlah bah-
wa Anda sedang berkomunikasi dengan Bapa Surgawi Anda,
bukan memberikan khotbah umum. Jangan khawatir me-
ngenai apa yang dipikirkan orang-orang tentang apa yang Anda
katakan. Melainkan, ucapkan doa yang sederhana dan tulus.

Menerima Jawaban terhadap Doa

Juruselamat mengajarkan, “Mintalah, maka akan diberi-
kan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang
yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari,
mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu di-
bukakan” (Matius 7:7–8). Kepada bangsa Nefi Dia mengata-
kan, “Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam
nama-Ku, yang benar, dan percaya bahwa kamu akan meneri-
ma, lihatlah, hal itu akan diberikan kepadamu” (3 Nefi 18:20).

Bapa Surgawi mendengar doa-doa Anda. Dia mungkin
tidak selalu menjawab seperti yang Anda harapkan, namun
Dia akan menjawab—menurut waktu-Nya sendiri dan menu-
rut kehendak-Nya. Karena Dia mengetahui apa yang terbaik
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bagi Anda, kadang-kadang Dia mungkin menjawab tidak,
bahkan sekalipun permohonan-permohonan Anda tulus.

Jawaban terhadap doa datang dalam berbagai cara.
Jawaban sering kali datang melalui suara yang lembut dari
Roh Kudus (lihat “Wahyu,” hlm. 212–217). Jawaban mungkin
datang dalam bentuk keadaan-keadaan dari kehidupan Anda
atau melalui berbagai jenis tindakan orang-orang yang ada di
sekitar Anda. Jika Anda terus mendekatkan diri kepada Bapa
Surgawi Anda melalui doa, Anda akan mengenali dengan le-
bih siap belas kasihan-Nya dan jawaban-jawaban-Nya yang
bijaksana terhadap permohonan-permohonan Anda. Anda
akan menemukan bahwa Dia adalah “tempat perlindungan
dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat ter-
bukti” (Mazmur 46:1).

Rujukan tambahan: Matius 6:5–15; Yakobus 1:5–6; Enos 1:1–17; Mosia
4:11–12; 3 Nefi 13:6–7; 14:7–8; A&P 19:38; 88:63–65; Joseph Smith 2:9–19

Lihat juga Iman; Puasa dan Persembahan Puasa; Peribadatan

Doa Keluarga (lihat Doa)

Dosa

Ketika kita secara sengaja melanggar perintah-perintah
Allah, kita berbuat dosa. Kita juga berbuat dosa ketika kita
gagal untuk bertindak dengan benar terlepas dari pengeta-
huan kita mengenai kebenaran (lihat Yakobus 4:17).

Tuhan telah berfirman bahwa Dia “tidak dapat membiar-
kan dosa berlangsung sekalipun kecil” (A&P 1:31). Akibat do-
sa adalah pengunduran diri Roh Kudus dan, secara kekal,
tidak dapat tinggal di hadirat Bapa Surgawi kita, karena “tia-
da hal yang najis dapat tinggal di hadirat Allah” (1 Nefi 10:21).

Kita masing-masing pernah melanggar perintah atau ga-
gal bertindak sesuai dengan pengetahuan kita tentang kebe-
naran. Rasul Yohanes mengajarkan, “Jika kita berkata, bahwa
kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan ke-
benaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita,
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maka [Yesus Kristus] adalah setia dan adil, sehingga Ia akan
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari se-
gala kejahatan” (1 Yohanes 1:8–9). Melalui Kurban Tebusan
Yesus Kristus, kita dapat bertobat serta diampuni dari dosa-
dosa kita.

Rujukan tambahan: Roma 3:23; 6:23; Alma 5:41–42; 11:37; Helaman
5:10–11; A&P 82:1–3; 88:34–35

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Kematian, Rohani;
Pengampunan; Keadilan; Belas Kasihan; Kepatuhan; Pertobatan; Godaan

Dosa Asal

Karena Kejatuhan Adam dan Hawa, semua orang hidup
dalam keadaan telah jatuh, terpisah dari Allah dan tunduk pa-
da kematian jasmani. Namun, kita tidak dikutuk dengan apa
yang disebut banyak orang “dosa asal.” Dengan kata lain, ki-
ta tidak bertanggung jawab atas pelanggaran Adam di Taman
Eden. Nabi Joseph Smith mengatakan, “Kami percaya bahwa
orang akan dihukum untuk dosanya sendiri dan bukan untuk
pelanggaran Adam” (Pasal-Pasal Kepercayaan ke-2).

Melalui Kurban Tebusan, Juruselamat membayar harga
bagi pelanggaran di Taman Eden (lihat Musa 6:53). Dia telah
memberi kita kepastian kebangkitan dan janji bahwa, berda-
sarkan pada kesetiaan kita, kita dapat kembali tinggal di ha-
dirat Bapa Surgawi kita untuk selamanya.

Lihat juga Kejatuhan

Endowmen (lihat Bait Suci)

Firdaus

Dalam tulisan suci, kata firdaus digunakan dengan arti
yang berbeda-beda. Pertama, itu menunjukan sebuah tempat
kedamaian dan kebahagiaan di dunia roh setelah kefanaan,
yang disediakan bagi mereka yang telah dibaptis dan tetap
setia (lihat Alma 40:12; Moroni 10:34). Mereka yang berada di
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penjara roh berkesempatan untuk mempelajari Injil Yesus
Kristus, bertobat dari dosa-dosa mereka, dan menerima tata
cara-tata cara pembaptisan serta penetapan melalui pekerja-
an yang kita lakukan di bait suci (lihat Joseph F. Smith—
Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah
Mati:30–35). Apabila mereka berbuat demikian, mereka da-
pat memasuki firdaus.

Penggunaan kedua dari kata firdaus ditemukan dalam ki-
sah mengenai Penyaliban Juruselamat dalam Lukas. Ketika
Yesus di atas kayu salib, seorang penyamun yang juga disalib-
kan mengatakan, “Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau
datang sebagai Raja” (Lukas 23:42). Menurut Lukas 23:43,
Tuhan menjawab, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ha-
ri ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di da-
lam Firdaus.” Nabi Joseph Smith menjelaskan bahwa ini
disalahtafsirkan; Tuhan sebenarnya mengatakan bahwa pe-
nyamun itu akan bersama-Nya di dunia roh.

Kata firdaus juga terdapat dalam 2 Korintus 12:4, dimana
barangkali kata itu merujuk pada kerajaan selestial. Dalam
Pasal-Pasal Kepercayaan kesepuluh, kata firdaus menjelas-
kan kemuliaan bumi pada saat Milenium.

Lihat juga Kematian, Jasmani; Rencana Keselamatan; Kebangkitan

Garmen (lihat Bait Suci)

Godaan

Sebagaimana Rasul Paulus menubuatkan, zaman akhir
adalah “masa yang sukar” (2 Timotius 3:1). Pengaruh-
pengaruh iblis tersebar luas dan menggiurkan. Namun Anda
dapat mengalahkan Setan dan mengatasi godaan-godaan-
nya. Bapa Surgawi telah memberi Anda karunia hak pilih-
an—kuasa untuk memilih yang baik atau yang jahat. Anda
dapat “merendahkan [diri Anda sendiri] di hadapan Tuhan
dan memanggil nama-Nya yang kudus dan berjaga-jaga
serta berdoa terus-menerus supaya [Anda] jangan digoda
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melebihi yang dapat [Anda] tanggung” (Alma 13:28). Jika
Anda dengan sungguh-sungguh mematuhi perintah-perin-
tah, Bapa Surgawi Anda akan menguatkan Anda untuk me-
nahan godaan.

Nasihat berikut akan menolong Anda mengatasi godaan:
Pusatkan kehidupan Anda pada Juruselamat. Nabi Helaman

menasihati para putranya, “Ingatlah, ingatlah bahwa kamu
harus mendirikan dasarmu di atas batu karang Penebus kita,
yaitu Kristus, Putra Allah; supaya bilamana iblis akan mengi-
rimkan anginnya yang dahsyat, ya, segala anak panahnya di
dalam angin puyuh, ya, bilamana segala hujan es dan badai-
nya yang dahsyat akan menghajarmu, hal ini tidak akan ber-
kuasa atas dirimu untuk menghela kamu ke dalam jurang
kesengsaraan dan dukacita yang tak berkesudahan, karena
batu karang, di atas mana kamu didirikan, yang merupakan
dasar yang kukuh, suatu dasar, jika manusia membangun di
atasnya, mereka tidak dapat roboh” (Helaman 5:12).

Berdoalah memohon kekuatan. Ketika Juruselamat yang te-
lah bangkit datang kepada bangsa Nefi, Dia mengajar orang
banyak, “Kamu harus berjaga-jaga dan berdoa selalu, supaya
jangan kamu masuk ke dalam pencobaan, karena Setan berke-
inginan menguasai kamu, sehingga ia dapat menampi kamu
seperti gandum. Karena itu kamu harus selalu berdoa kepada
Bapa dalam nama-Ku” (3 Nefi 18:18–19). Di zaman akhir Dia
telah memberikan nasihat serupa, “Berdoalah selalu agar eng-
kau dapat keluar sebagai penakluk ya, agar engkau dapat me-
naklukkan Setan dan agar engkau dapat lolos dari tangan para
hamba Setan yang menyokong pekerjaannya” (A&P 10:5).

Pelajarilah tulisan suci setiap hari. Sewaktu Anda mempela-
jari kebenaran-kebenaran Injil dan menerapkannya dalam
kehidupan Anda, Tuhan akan memberkati Anda dengan
kekuatan untuk menahan godaan. Nefi mengajarkan,
“Barangsiapa yang mau mendengarkan firman Allah dan me-
megangnya dengan teguh, mereka tidak akan pernah binasa,
juga godaan-godaan dan panah-panah api dari si jahat tidak
akan dapat menjadikan mereka buta untuk membawa mereka
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kepada kehancuran” (1 Nefi 15:24; lihat juga Helaman
3:29–30).

Isilah hidup Anda dengan kebaikan. Anda memiliki banyak
sekali hal-hal baik yang harus Anda pilih sehingga Anda tidak
perlu mengambil bagian dalam kejahatan. Ketika Anda meng-
isi kehidupan Anda dengan kebaikan, Anda tidak menyisakan
ruang bagi hal lainnya.

Hindarilah tempat-tempat dan situasi-situasi yang menggoda.
Anda tidak dapat sepenuhnya menghindari godaan, namun
Anda dapat menghindari tempat-tempat atau situasi-situasi
yang memungkinkan Anda tergoda. Anda juga dapat meng-
hindari bahan-bahan yang tidak pantas dalam majalah, bu-
ku, televisi, bioskop, dan musik serta di Internet.

Berusahalah untuk memengaruhi orang lain demi kebaikan.
Sesaat sebelum Dia menderita di Taman Getsemani,
Juruselamat berdoa bagi para murid-Nya: “Mereka bukan
dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak
meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, te-
tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari du-
nia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu ada-
lah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke
dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke
dalam dunia” (Yohanes 17:14–18). Sebagai murid Yesus
Kristus di zaman akhir, Anda dapat berada di dunia namun
“bukan dari dunia.” Selain Anda sendiri menghindari goda-
an, Anda dapat memengaruhi orang lain untuk menjalani ke-
hidupan yang baik dan sehat. Anda dapat memberikan
teladan yang benar, menjadi teman yang baik, berperan ser-
ta dalam pelayanan masyarakat, dan, bila mungkin, biarkan-
lah suara Anda didengar dalam membela nilai-nilai moral.

Jangan ragu dalam keputusan Anda untuk menahan godaan.
Berusahalah untuk mengikuti teladan Juruselamat, yang
“menderita pencobaan tetapi tidak mengindahkan pencobaan
itu” (A&P 20:22). Ketika Setan mencobai Yesus di padang gu-
run, Tuhan tidak pernah goyah. Jawaban-Nya cepat dan tegas,
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“Engkau harus menyembah Tuhan” (Lukas 4:8). Melalui
pikiran, perkataan, dan perbuatan Anda yang baik, Anda da-
pat mengatasi godaan iblis dengan keyakinan yang sama.
“Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah
kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu” (Yakobus
4:7–8).

Rujukan tambahan: Roma 12:21; Efesus 6:11–17; Yakobus 1:12, catatan
kaki b; A&P 23:1; 31:12; Musa 1:12–22

Lihat juga Hak Pilihan; Suara Hati; Puasa dan Persembahan Puasa; Roh
Kudus; Terang Kristus; Pertobatan; Setan

Hak Pilihan

Bapa Surgawi Anda telah memberi Anda hak pilihan, ke-
mampuan untuk memilih dan bertindak bagi diri Anda sendi-
ri. Hak pilihan penting dalam rencana keselamatan. Tanpanya,
Anda tidak akan dapat belajar atau maju atau mengikuti
Juruselamat. Dengannya, Anda “bebas untuk memilih kemer-
dekaan dan hidup yang kekal, melalui perantaraan besar bagi
semua orang atau untuk memilih penawanan dan kekuasaan
iblis” (2 Nefi 2:27).

Anda memiliki kuasa untuk memilih bahkan sebelum
Anda lahir. Dalam Sidang di Surga pada kehidupan prafana,
Bapa Surgawi mengetengahkan rencana-Nya, yang menca-
kup asas-asas hak pilihan. Lusifer memberontak dan “ber-
usaha untuk menghancurkan kehendak bebas manusia”
(Musa 4:3). Sebagai akibatnya, Lusifer dan mereka semua
yang mengikutinya tidak diberi hak istimewa menerima tu-
buh fana. Kehadiran Anda di bumi menegaskan bahwa Anda
menjalankan hak pilihan Anda untuk mengikuti rencana
Bapa Surgawi.

Dalam kefanaan, Anda tetap memiliki hak pilihan.
Penggunaan Anda terhadap karunia ini menentukan kebaha-
giaan atau kesedihan Anda dalam kehidupan Anda dan da-
lam kehidupan Anda yang akan datang. Anda bebas untuk
memilih dan bertindak, namun Anda tidak bebas untuk
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memilih akibat-akibat dari tindakan Anda. Akibat-akibat itu
mungkin tidak segera muncul, namun itu akan selalu meng-
ikuti. Pilihan-pilihan yang baik dan kebajikan menuntun pada
kebahagiaan, kedamaian, serta kehidupan kekal, sementara
pilihan-pilihan dosa dan kejahatan akhirnya menuntun pada
kesedihan dan kesengsaraan.

Anda bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan
yang Anda buat. Anda hendaknya tidak menyalahkan kea-
daan, keluarga, atau teman-teman Anda jika Anda memilih
untuk tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Anda adalah
anak Allah dengan kekuatan besar. Anda memiliki kemam-
puan untuk memilih kebenaran dan kebahagiaan, terlepas
bagaimanapun keadaan Anda.

Anda juga bertanggung jawab untuk mengembangkan
kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat yang telah diberi-
kan Bapa Surgawi kepada Anda. Anda bertanggung jawab ke-
pada-Nya atas apa yang Anda lakukan dengan kemampuan
Anda dan cara Anda menggunakan waktu Anda. Jangan me-
nyia-nyiakan waktu Anda. Bersedialah untuk bekerja keras.
Pilihlah untuk melakukan banyak hal yang baik dari kehen-
dak bebas Anda sendiri.

Rujukan tambahan: Ulangan 11:26–28; 30:15–20; Yosua 24:14–15; 2 Nefi 2;
Helaman 14:30–31; A&P 58:26–28; 101:78

Lihat juga Kepatuhan; Rencana Keselamatan; Godaan

Hari Minggu (lihat Sabat; Peribadatan)

Hari Sabat

Sabat adalah hari Tuhan, yang ditetapkan setiap ming-
gu untuk beristirahat dan beribadat. Pada masa Perjanjian
Lama, umat perjanjian Allah menguduskan hari Sabat pada
hari ketujuh setiap minggu karena Allah beristirahat pada
hari ketujuh ketika Dia telah selesai menciptakan bumi.
Tuhan menekankan pentingnya pengudusan hari Sabat da-
lam Sepuluh Perintah:
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“Ingatlah dan kuduskanlan hari Sabat.
Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan

segala pekerjaanmu,
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu;

maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau
anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu
laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau
orang asing yang di tempat kediamanmu.

Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan
bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketu-
juh; itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengu-
duskannya” (Keluaran 20:8–11).

Setelah Kebangkitan Yesus Kristus, yang terjadi pada
hari pertama dalam satu minggu, para murid Tuhan mulai
menguduskan hari Sabat pada hari pertama minggu itu, yaitu
hari Minggu (lihat Kisah para Rasul 20:7).

Di zaman akhir, Tuhan telah memerintahkan kita untuk
terus menguduskan hari Sabat. Dia telah berjanji bahwa jika
kita mematuhi perintah ini, kita akan menerima “kegenapan
bumi” (lihat A&P 59:16–20).

Karena Sabat adalah hari yang kudus, itu seharusnya di-
gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang layak dan kudus.
Berhenti dari bekerja dan rekreasi tidaklah cukup.
Sesungguhnya, jika kita hanya bermalas-malasan dan ber-
pangku tangan di hari Sabat, kita gagal untuk menguduskan
hari itu. Dalam sebuah wahyu yang diberikan kepada Joseph
smith tahun 1831, Tuhan memerintahkan, “Dan supaya engkau
dapat menjaga dirimu tak ternoda dari dunia, hendaknya eng-
kau pergi ke rumah sembahyang dan mempersembahkan sak-
ramen pada hari-Ku yang kudus; karena sesungguhnya inilah
hari yang ditentukan bagimu untuk beristirahat dari pekerja-
anmu, dan melakukan ibadahmu kepada Yang Mahatinggi”
(A&P 59:9–10). Untuk menyeleraskan diri dengan wahyu ini,
kita menghadiri pertemuan sakramen setiap minggu.
Kegiatan-kegiatan lain di hari Sabat dapat mencakup berdoa,
bermeditasi, mempelajari tulisan suci dan ajaran-ajaran dari
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para nabi zaman akhir, menulis surat kepada anggota keluarga
serta teman-teman, membaca buku-buku yang baik, mengun-
jungi yang sakit dan sedih, serta menghadiri pertemuan-perte-
muan Gereja lainnya.

Rujukan tambahan: Keluaran 31:16–17; Mosia 18:23; A&P 59:11–14; 68:29

Lihat juga Kekhidmatan; Sakramen; Peribadatan

Homoseksualitas (lihat Kemurnian Akhlak)

Iblis (lihat Setan)

Imam (lihat Imamat Harun; Administrasi Gereja; Imamat)

Imamat

Imamat adalah kuasa dan wewenang kekal dari Allah.
Melalui imamat Allah menciptakan dan mengatur surga dan
bumi. Melalui kuasa ini Dia menebus dan mempermuliakan
anak-anak-Nya, dengan mendatangkan “kebakaan serta hi-
dup yang kekal bagi manusia” (Musa 1:29).

Imamat dan Keluarga

Pelaksanaan imamat yang paling penting terjadi dalam
keluarga. Setiap suami dan ayah dalam Gereja hendaknya ber-
usaha menjadi layak untuk memegang Imamat Melkisedek.
Bersama istrinya sebagai rekan setara, dia memimpin dalam
kebenaran dan kasih, melayani sebagai pemimpin rohani ke-
luarga. Dia memimpin keluarga dalam doa rutin, pembelajar-
an tulisan suci, serta malam keluarga. Dia bekerja bersama
istrinya untuk mengajar anak-anak dan membantu mereka
mempersiapkan diri untuk menerima tata cara-tata cara pe-
nyelamatan (lihat A&P 68:25–28). Dia memberikan berkat-ber-
kat keimamatan untuk pengarahan, penyembuhan, serta
penghiburan.
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Banyak anggota tidak memiliki pemegang Imamat
Melkisedek yang setia di rumah mereka. Namun, melalui
pelayanan para pengajar ke rumah dan pemimpin imamat,
semua anggota Gereja dapat menikmati berkat-berkat kuasa
imamat dalam kehidupan mereka.

Kunci-Kunci Imamat

Pelaksanaan wewenang imamat di Gereja diatur oleh me-
reka yang memegang kunci-kunci imamat (lihat A&P 65:2;
124:123). Mereka yang memegang kunci-kunci imamat memi-
liki hak untuk mengetuai dan memimpin Gereja dengan we-
wenang. Misalnya, uskup memegang kunci-kunci imamat
yang memungkinkan dia untuk memimpin di lingkungan-
nya. Oleh karena itu, ketika seorang anak di lingkungan itu
dipersiapkan untuk dibaptiskan, orang yang membaptiskan
si anak harus menerima kewenangan dari uskup.

Yesus Kristus memegang semua kunci imamat. Dia telah
memberikan kepada para Rasul-Nya kunci-kunci yang di-
perlukan bagi pengaturan Gereja-Nya. Hanya Rasul senior,
Presiden Gereja, dapat menggunakan (atau mewenangkan
orang lain untuk menggunakan) kunci-kunci tersebut untuk
mengatur seluruh Gereja (lihat A&P 43:1–4; 81:2; 132:7).

Presiden Gereja mendelegasikan kunci-kunci imamat ke-
pada para pemegang imamat lainnya agar mereka dapat me-
mimpin dalam bidang tanggung jawab mereka. Kunci-Kunci
imamat dianugerahkan kepada para presiden bait suci, misi,
wilayah, serta distrik; uskup; presiden cabang; dan presiden
kuorum. Seseorang yang melayani dalam salah satu jabatan
tersebut memegang kunci-kunci hanya sampai dia dibebas-
tugaskan. Para penasihat tidak menerima kunci-kunci, na-
mun mereka juga menerima wewenang serta tanggung
jawab melalui pemanggilan dan penugasan.
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Kuorum-Kuorum Imamat

Sebuah kuorum imamat adalah sebuah kelompok para
pria yang terorganisasi yang memegang jabatan keimamatan
yang sama. Tujuan utama kuorum tersebut adalah untuk me-
layani sesama, membangun kesatuan dan persaudaraan, ser-
ta memberikan petunjuk satu sama lain dalam ajaran, asas,
dan tugas-tugas.

Terdapat kuorum-kuorum pada semua tingkat organisasi
Gereja. Presiden Gereja dan para penasihatnya membentuk
Kuorum Presidensi Utama. Dua Belas Rasul juga membentuk
sebuah kuorum. Tujuh Puluh, baik Pembesar Umum maupun
Pembesar Area, diorganisasi ke dalam kuorum-kuorum.
Setiap presiden wilayah mengetuai sebuah kuorum imam be-
sar, yang terdiri dari semua imam besar dalam wilayah.
Setiap lingkungan atau cabang biasanya memiliki kuorum-
kuorum penatua, imam, pengajar, serta diaken. Imam besar
juga diorganisasi di lingkungan-lingkungan, yang melayani
dalam kelompok imam besar.

Menjalankan Imamat dengan Benar

Jika Anda seorang pemegang imamat, ingatlah bahwa
imamat hendaknya menjadi bagian dari diri Anda di setiap
saat dan di segala keadaan. Imamat tidak seperti pakaian
yang dapat Anda pakai dan tanggalkan sesuka Anda.
Penahbisan apa pun dalam suatu jabatan keimamatan meru-
pakan pemanggilan untuk pelayanan seumur hidup, dengan
janji bahwa Tuhan akan membuat Anda memenuhi syarat un-
tuk melakukan pekerjaan-Nya sesuai dengan kesetiaan Anda.

Anda harus layak untuk dapat menerima dan menjalan-
kan kuasa imamat. Perkataan yang Anda ucapkan dan peri-
laku Anda sehari-hari memengaruhi kemampuan Anda
untuk melayani. Perilaku Anda di depan umum harus tanpa
cela. Perilaku Anda di rumah bahkan lebih penting. Melalui
Nabi Joseph Smith, Tuhan menyatakan bahwa “hak keima-
matan berhubungan erat dengan kekuasaan surga, dan
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bahwa kekuasaan surga tidak dapat diatur ataupun dita-
ngani hanya berdasarkan asas-asas kebenaran saja” (A&P
121:36). Dia memperingatkan para pemegang imamat:

“Bila kita melakukannya untuk menutupi dosa kita, atau
untuk memuaskan kesombongan dan keinginan kita yang
sia-sia, atau berusaha mengatur atau menguasai atau memak-
sa jiwa anak-anak manusia, dalam bentuk apa pun yang me-
narik dirinya, Roh Tuhan menjadi sedih, dan bila Roh Tuhan
telah menarik diri, berakhirlah imamat atau wewenang orang
itu. Lihatlah, sebelum dia sadar, dia dibiarkan sendiri” (A&P
121:37–38).

Anda tidak dapat mempertahankan kuasa atau pengaruh
apa pun dalam imamat kecuali “oleh bujukan, kesabaran, ke-
baikan dan kelemahlembutan serta oleh kasih sayang yang se-
jati; oleh kebaikan hati dan pengetahuan yang sejati, yang
akan sangat membesarkan jiwa tanpa kemunafikan dan tanpa
tipu daya.” Jika Anda “digerakkan oleh Roh Kudus” untuk
menegur seseorang, dan setelah itu menunjukkan “bertam-
bahnya kasih sayang terhadap dia yang kauberi teguran itu,
jangan sampai dia menganggap engkau sebagai musuhnya;
agar dia dapat mengetahui bahwa imanmu lebih kuat daripa-
da segala ikatan maut” (A&P 121:41–43).

Sewaktu Anda menjalankan imamat dalam kebenaran
dan kasih, Anda akan menemukan sukacita dalam melayani
sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Dia berfirman:

“Biarlah hati nuranimu juga dipenuhi dengan kasih
yang murni terhadap semua orang dan kepada kaum yang
beriman, dan biarlah kebajikan tak henti-hentinya menghiasi
pikiranmu, maka keyakinanmu akan menjadi kuat di hadirat
Allah; dan ajaran mengenai keimamatan akan meresap ke
dalam jiwamu bagaikan embun dari surga.

Roh Kudus akan menjadi temanmu yang setia dan tong-
kat kerajaanmu merupakan suatu tongkat keadilan dan kebe-
naran yang tak berubah; dan kerajaanmu adalah kerajaan
abadi dan tanpa maksud-maksud paksaan, semua ini akan
mengalir kepadamu untuk selama-lamanya” (A&P 121:45–46).
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Pengajaran ke Rumah

Sejak para pemegang imamat ditahbiskan pada jabatan
pengajar, mereka memiliki kesempatan dan tanggung jawab
untuk melayani sebagai pengajar ke rumah. Dengan cara ini
mereka bekerja untuk memenuhi tugas mereka untuk “meng-
awasi jemaah, bersama mereka serta memperteguh mereka”
(A&P 20:53).

Pengajar ke rumah memiliki tugas kudus untuk menjadi
sumber pertolongan Gereja yang pertama kepada individu-in-
dividu dan keluarga-keluarga. Mereka mengunjungi para
anggota yang ditugaskan kepada mereka sekurangnya satu
bulan sekali. Dalam melayani dan mengunjungi anggota yang
menjadi tugas mereka, mereka mendukung orang tua dalam
tanggung jawab mereka, mengajarkan Injil kepada setiap
anggota keluarga, memelihara persahabatan, serta menolong
anggota mempersiapkan diri untuk menerima tata cara-tata
cara bait suci dan hidup layak bagi berkat-berkat Injil.

Para pemimpin di lingkungan-lingkungan dan cabang-
cabang memastikan bahwa pengajar ke rumah ditugasi untuk
setiap keluarga atau perorangan. Mereka menindaklanjuti de-
ngan pengajar ke rumah untuk menolong memenuhi setiap
kebutuhan rohani dan jasmani anggota.

Wewenang Imamat Diberikan kepada Kaum Pria di Bumi

Allah memberi wewenang imamat kepada para anggota
pria yang layak di Gereja agar mereka dapat bertindak dalam
nama-Nya bagi keselamatan anak-anak-Nya. Para pemegang
imamat dapat diwenangkan untuk mengkhotbahkan Injil, me-
laksanakan tata cara-tata cara penyelamatan, serta memerin-
tah kerajaan Allah di bumi.

Para anggota pria Gereja dapat memulai pelayanan ima-
mat mereka ketika mereka mencapai usia 12 tahun. Mereka
mulai dengan memegang Imamat Harun, dan kemudian mere-
ka dapat memenuhi syarat untuk memiliki Imamat Melkisedek
yang dianugerahkan kepada mereka. Pada tingkat yang
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berbeda dalam kehidupan mereka dan sewaktu mereka mem-
persiapkan diri mereka untuk menerima tanggung jawab-tang-
gung jawab yang berbeda, mereka memegang jabatan yang
berbeda dalam imamat, misalnya diaken, pengajar, atau imam
dalam Imamat Harun dan penatua atau imam besar dalam
Imamat Melkisedek. (Untuk informasi tertentu mengenai
Imamat Harun dan Melkisedek, lihat hlm. 45–46 dan 47–48).

Agar seorang anggota pria gereja dapat memegang ima-
mat, seorang pemegang imamat yang diwenangkan harus
menganugerahkan kepadanya serta menahbiskannya pada
sebuah jabatan dalam imamat itu (lihat Ibrani 5:4; A&P 42:11;
Pasal-Pasal Kepercayaan ke-5).

Meskipun wewenang imamat hanya dianugerahkan ke-
pada para anggota Gereja pria yang layak , berkat-berkat ima-
mat tersedia bagi semua orang—pria, wanita, serta anak-anak.
Kita semua memperoleh manfaat dari pengaruh kepemimpin-
an imamat yang benar, dan kita semua memiliki kesempatan
istimewa menerima tata cara-tata cara imamat yang menyela-
matkan.

Rujukan tambahan: Yohanes 15:16; Kisah para Rasul 8:14–20; Yakobus
5:14–15; A&P 13; 20; 84; 107; Joseph Smith 2:68–73

Lihat juga Imamat Harun; Administrasi Gereja; Imamat Melkisedek; Tata
Cara; Pemulihan Injil

Imamat Harun

Ketika Nabi Joseph Smith menerjemahkan Kitab Mormon,
dia menemukan bahwa pembaptisan untuk pengampunan
dosa-dosa disebutkan di sana. Pada tanggal 15 Mei 1829, dia
dan juru tulisnya, Oliver Cowdery, pergi ke hutan untuk me-
nanyakan kepada Tuhan mengenai pembaptisan. Saat mereka
berdoa, “seorang utusan dari surga turun dalam suatu awan
cahaya.” Utusan ini adalah Yohanes Pembaptis, Nabi yang te-
lah membaptiskan Yesus Kristus berabad-abad sebelumnya.
Yohanes Pembaptis, yang saat ini menjadi makhluk yang telah
dibangkitkan, menumpangkan tangannya di atas kepala
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Joseph dan Oliver dan menganugerahkan kepada mereka ma-
sing-masing Imamat Harun, yang telah diambil dari bumi se-
lama Kemurtadan Besar. Dengan wewenang ini, Joseph dan
Oliver dapat membaptiskan satu sama lain (lihat Joseph Smith
2:68–72).

Di Gereja zaman sekarang, para anggota pria yang layak
dapat menerima Imamat Harun mulai pada usia 12. Mereka
menerima banyak kesempatan untuk berperan serta dalam
tata cara-tata cara kudus keimamatan dan memberikan pela-
yanan. Jika mereka memenuhi tugas-tugas mereka dengan
layak, mereka bertindak dalam nama Tuhan untuk menolong
orang lain menerima berkat-berkat Injil.

Jabatan-jabatan dalam Imamat Harun adalah uskup,
imam, pengajar, dan diaken. Dengan kewenangan dari pe-
mimpin imamat yang mengetuai (biasanya uskup atau presi-
den cabang), para diaken mengedarkan sakramen. Mereka
membantu uskup atau presiden cabang mengawasi para ang-
gota dengan memberikan pelayanan dan membantu urusan-
urusan jasmani seperti mengumpulkan persembahan puasa.
Para pengajar dapat melaksanakan semua tugas diaken, dan
mereka juga menerima kesempatan-kesempatan lainnya untuk
melayani. Mereka menyiapkan roti dan air sakramen serta me-
layani sebagai pengajar ke rumah. Para imam dapat melaksa-
nakan semua tugas diaken dan pengajar. Dengan kewenangan
dari pemimpin imamat pimpinan, mereka juga dapat member-
kati sakramen, membaptis, dan menganugerahkan kepada
yang lainnya jabatan imam, pengajar, dan diaken.

Imamat Harun adalah “suatu penambahan kepada yang
lebih tinggi, atau Imamat Melkisedek” (A&P 107:14). Imamat
ini sering kali disebut imamat persiapan. Ketika seorang pe-
megang imamat melayani dalam Imamat Harun, dia mem-
persiapkan diri untuk menerima Imamat Melkisedek, untuk
menerima berkat-berkat bait suci, melayani sebagai misiona-
ris penuh-waktu, menjadi suami dan ayah yang penuh kasih,
serta terus melayani Tuhan seumur hidup.

Lihat juga Imamat Melkisedek; Imamat
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Imamat Melkisedek

“Di dalam gereja terdapat dua imamat, yaitu Melkisedek
dan Harun” (A&P 107:1). Imamat Melkisedek, yaitu “menurut
Peraturan Putra Allah” (A&P 107:3), adalah yang lebih tinggi
dari Imamat Harun. Imamat itu “meliputi hak tentang kepre-
sidenan dan mempunyai kekuasaan atau wewenang yang me-
liputi segala jabatan di dalam gereja” (A&P 107:8). Imamat
Melkisedek juga memegang “kunci-kunci semua pemberkat-
an kerohanian daripada gereja” (A&P 107:18). Imamat
Melkisedek disebut menurut seorang imam besar yang hidup
pada zaman Nabi Abraham (lihat A&P 107:2–4; lihat juga
Alma 13:14–19).

Melalui wewenang Imamat Melkisedek, para pemimpin
Gereja membimbing Gereja dan memimpin pengkhotbahan
Injil ke seluruh dunia. Dalam tata cara-tata cara Imamat
Melkisedek, “kuasa ilahi dinyatakan” (A&P 84:20).

Imamat yang lebih tinggi ini diberikan kepada Adam dan
telah ada di bumi kapan pun Tuhan menyatakan Injil-Nya.
Imamat Melkisedek diambil dari bumi selama Kemurtadan
Besar, namun dipulihkan kembali pada bulan Mei 1829, keti-
ka Rasul Petrus, Yakobus, serta Yohanes menganugerahkan-
nya kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery.

Jabatan-jabatan dalam Imamat Melkisedek adalah Rasul,
Tujuh Puluh, bapa bangsa, imam besar, dan penatua. Presiden
Imamat Tinggi adalah Presiden Gereja (lihat A&P 107:64–66).

Para pria di Gereja haruslah pemegang Imamat
Melkisedek yang layak untuk menerima endowmen bait
suci dan dimeteraikan kepada keluarga mereka selama ke-
kekalan. Mereka memiliki wewenang untuk melayani yang
sakit dan memberikan berkat-berkat khusus kepada para
anggota keluarga serta orang lain. Dengan kewenangan da-
ri para pemimpin imamat pimpinan, mereka dapat meng-
anugerahkan Roh Kudus dan menahbiskan para pria yang
layak lainnya pada jabatan-jabatan dalam Imamat Harun
dan Melkisedek.
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Ketika seorang pria menerima Imamat Melkisedek, dia
masuk ke dalam sumpah dan perjanjian imamat. Dia berjan-
ji untuk setia, meningkatkan pemanggilannya, “dengan te-
kun mengindahkan firman tentang hidup yang kekal,” dan
“hidup dari setiap kata yang dikeluarkan dari mulut Allah.”
Mereka yang menepati perjanjian ini akan dipersucikan oleh
Roh dan menerima “segala yang dimiliki Bapa” (lihat A&P
84:33–44).

Lihat juga Imamat Harun; Imamat

Iman

Rasul Paulus mengajarkan bahwa “iman adalah dasar da-
ri segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala se-
suatu yang tidak kita lihat” (Ibrani 11:1; lihat catatan kaki b).
Alma membuat pernyataan serupa: “Jika kamu beriman kamu
mengharapkan hal-hal yang tidak terlihat, yang benar ada-
nya” (Alma 32:21).

Iman adalah sebuah asas tindakan dan kekuatan. Kapan
pun Anda bekerja untuk mencapai suatu gol yang layak,
Anda menjalankan iman. Anda memperlihatkan harapan
Anda untuk sesuatu yang tidak dapat Anda lihat.

Hidup dengan Iman

Iman lebih dari sekadar percaya tanpa perbuatan. Anda
menunjukkan iman melalui perbuatan—melalui cara Anda
hidup.

Juruselamat berjanji, “Jika kamu mau beriman kepada-
Ku, kamu akan mempunyai kekuasaan untuk melakukan se-
gala sesuatu yang berguna bagi Aku” (Moroni 7:33). Iman
kepada Yesus Kristus dapat memotivasi Anda untuk meng-
ikuti teladan sempurna-Nya (lihat Yohanes 14:12). Iman Anda
dapat menuntun Anda pada perbuatan-perbuatan baik,
mematuhi perintah-perintah, dan bertobat dari dosa-dosa
Anda (lihat Yakobus 2:18; 1 Nefi 3:7; Alma 34:17). Iman Anda
dapat menolong Anda mengatasi godaan. Alma menasihati
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putranya, Helaman, “Ajarkanlah kepada mereka agar mena-
han setiap godaan iblis, dengan iman mereka kepada Tuhan
Yesus Kristus” (Alma 37:33).

Tuhan akan melakukan mukjizat-mukjizat besar dalam ke-
hidupan Anda menurut iman Anda (lihat 2 Nefi 26:13). Iman
kepada Yesus Kristus menolong Anda menerima penyembuh-
an rohani dan jasmani melalui Kurban Tebusan-Nya (lihat
3 Nefi 9:13–14). Ketika saat-saat sulit datang, iman dapat mem-
beri Anda kekuatan untuk maju terus dan menghadapi kesu-
litan-kesulitan Anda dengan berani. Bahkan ketika masa depan
tampak tidak menentu, iman Anda kepada Juruselamat dapat
memberi Anda kedamaian (lihat Roma 5:1; Helaman 5:47).

Iman kepada Tuhan Yesus Kristus

Agar iman Anda dapat menuntun pada keselamatan
Anda, iman itu harus dipusatkan pada Tuhan Yesus Kristus
(lihat Kisah para Rasul 4:10–12; Mosia 3:17; Moroni 7:24–26;
Pasal-Pasal Kepercayaan ke-4). Anda dapat menjalankan
iman kepada Kristus jika Anda memiliki suatu keyakinan
bahwa Dia hidup, gagasan yang benar tentang karakter-Nya,
dan sebuah pengetahuan bahwa Anda berusaha hidup sesuai
dengan kehendak-Nya.

Beriman kepada Yesus Kristus berarti bergantung sepe-
nuhnya kepada-Nya—menaruh kepercayaan pada kuasa, ke-
cerdasan, dan kasih-Nya yang tak terbatas. Itu termasuk
memercayai ajaran-ajaran-Nya. Itu berarti memercayai bah-
wa meskipun Anda tidak memahami semua hal, Dia mema-
haminya. Ingatlah bahwa karena Dia telah mengalami semua
rasa sakit, penderitaan, dan kemalangan Anda, Dia mengeta-
hui cara menolong Anda untuk bangkit mengatasi kesulitan
Anda sehari-hari (lihat Alma 7:11–12; A&P 122:8). Dia telah
“mengatasi dunia” (Yohanes 16:33) dan mempersiapkan cara
bagi Anda untuk menerima hidup yang kekal. Dia senantia-
sa siap menolong Anda jika Anda mengingat permintaan-
Nya: “Pandanglah Aku dalam setiap pemikiran, jangan ragu,
jangan takut” (A&P 6:36).
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Meningkatkan Iman Anda

Iman adalah sebuah karunia dari Allah, tetapi Anda ha-
rus memelihara iman Anda untuk menjaganya tetap kuat.
Iman seperti otot di lengan Anda. Jika Anda melatihnya, otot
itu tumbuh kuat. Jika Anda membalutnya dan membiarkan-
nya seperti itu, otot itu menjadi lemah.

Anda dapat memelihara karunia iman dengan berdoa ke-
pada Bapa Surgawi dalam nama Yesus Kristus. Sewaktu
Anda mengucapkan rasa syukur kepada Bapa Anda dan se-
waktu Anda memohon berkat-berkat kepada-Nya yang Anda
dan orang lain butuhkan, Anda akan semakin dekat dengan-
Nya. Anda akan dekat dengan Juruselamat, yang Kurban
Tebusan-Nya memungkinkan Anda untuk memohon belas
kasihan (lihat Alma 33:11). Anda juga akan dapat menerima
bimbingan lembut dari Roh Kudus.

Anda dapat memperkuat iman Anda dengan mematuhi
perintah-perintah. Seperti semua berkat yang berasal dari
Allah, iman diperoleh dan ditingkatkan melalui kepatuhan
pribadi dan tindakan yang benar. Jika Anda ingin memperka-
ya iman Anda sampai pada tingkat yang tertinggi, Anda harus
menepati perjanjian-perjanjian yang telah Anda buat.

Anda juga dapat mengembangkan iman Anda dengan
mempelajari tulisan suci dan perkataan dari para nabi zaman
akhir. Nabi Alma mengajarkan bahwa firman Allah me-
nolong memperkuat iman. Membandingkan firman dengan
sebuah benih, dia mengatakan bahwa “keinginan untuk per-
caya” dapat menuntun Anda untuk “memberi tempat” bagi
firman untuk “ditanam di dalam hatimu.” Maka Anda akan
merasakan firman itu baik, karena firman itu akan mulai
memperbesar jiwa Anda dan menerangi pengertian Anda.
Ini akan memperkuat iman Anda. Sewaktu Anda terus me-
melihara firman di dalam hati Anda, “dengan ketekunan
yang besar dan dengan sabar, menanti-nantikan buahnya,
maka pohon itu akan berakar, dan lihatlah, pohon itu akan
menjadi sebatang pohon yang menjulang sampai kepada
kehidupan yang abadi” (lihat Alma 32:26–43).
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Rujukan tambahan: Ibrani 11; Yakobus 1:5–6; 2:14–26; Eter 12:4–27;
Moroni 7:20–48; A&P 63:7–11; 90:24

Lihat juga Baptisan; Allah Bapa; Yesus Kristus; Pertobatan

Injil

Injil adalah rencana kebahagiaan Bapa Surgawi. Ajaran
utama Injil adalah Kurban Tebusan Yesus Kristus.

Nabi Joseph Smith mengatakan, “Asas-asas Utama serta
tata cara-tata cara Injil adalah: pertama, Beriman kepada
Tuhan Yesus Kristus; kedua, Bertobat; ketiga, Pembaptisan de-
ngan pencelupan untuk pengampunan dosa-dosa; keempat,
Penumpangan tangan untuk karunia Roh Kudus” (Pasal-Pasal
Kepercayaan ke-4). Dalam kegenapannya, Injil menyertakan
semua ajaran, asas, hukum, tata cara, serta perjanjian yang
penting bagi kita agar dapat dipermuliakan di dalam kerajaan
selestial. Juruselamat telah berjanji bahwa jika kita bertahan
sampai akhir, dengan setia menjalankan Injil, Dia akan mem-
pertahankan kita sebagai tidak bersalah di hadapan Bapa pa-
da Penghakiman Terakhir (lihat 3 Nefi 27:16).

Kegenapan Injil telah dikhotbahkan di sepanjang segala
abad ketika anak-anak Allah telah siap untuk menerimanya.
Di zaman akhir, atau masa kelegaan kegenapan zaman, Injil
telah dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith.

Rujukan tambahan: Roma 1:16–17; 3 Nefi 27:13–22; A&P 11:24; 39:5–6

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Baptisan; Iman; Roh Kudus;
Yesus Kristus; Rencana Keselamatan; Pertobatan; Pemulihan Injil

Jiwa

Istilah jiwa digunakan dalam dua cara di dalam tulisan
suci. Pertama, roh yang dipersatukan dengan tubuh jasmani,
baik dalam kefanaan maupun setelah kebangkitan, disebut
jiwa (lihat A&P 88:15–16). Kedua, roh kita kadang-kadang di-
sebut jiwa (lihat Alma 40:15–18; Abraham 3:23).

Lihat juga Rencana Keselamatan; Kebangkitan; Roh
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Joseph Smith

Pada musim semi tahun 1820, ketika Joseph Smith yang
berusia 14 tahun sedang mencari Gereja Yesus Kristus yang
benar, dia membaca sebuah pasal dalam Alkitab: “Apabila di
antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia me-
mintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua
orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-
bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya” (Yakobus
1:5; lihat juga Joseph Smith 2:11–12). Dengan iman sederhana
dan tak tergoyahkan, pemuda Joseph mengikuti nasihat dari
pasal tersebut. Dia pergi sendiri ke hutan kecil, dimana dia
berdoa untuk mengetahui gereja mana yang harus dia ikuti.
Sebagai jawaban atas doanya, Allah Bapa dan Yesus Kristus
menampakkan diri kepadanya. Di antara hal-hal lainnya,
Mereka memberitahukannya bahwa dia hendaknya tidak
bergabung dengan gereja mana pun yang ada pada saat itu.
(Joseph Smith 2:13–20.)

Karena Joseph Smith membuktikan kelayakannya, dia di-
beri misi khusus sebagai seorang nabi Allah. Melalui dia,
Tuhan melaksanakan suatu pekerjaan yang besar dan menak-
jubkan yang termasuk menampilkan Kitab Mormon, memu-
lihkan imamat, menyatakan kebenaran-kebenaran Injil yang
berharga, mengorganisasi Gereja Yesus Kristus, serta mene-
tapkan pekerjaan bait suci. Pada tanggal 27 Juni 1844, Joseph
dan saudara lelakinya, Hyrum, tewas dalam sebuah serangan
oleh masa yang bersenjata. Mereka memeteraikan kesaksian
mereka dengan darah mereka.

Agar kesaksian Anda tentang Injil yang dipulihkan men-
jadi lengkap, kesaksian itu harus mencakup kesaksian tentang
misi ilahi Joseph Smith. Kebenaran Gereja Yesus Kristus dari
Orang-orang Suci Zaman Akhir didasarkan pada kebenaran
Penglihatan Pertama dan wahyu-wahyu lain yang Tuhan beri-
kan kepada Joseph Smith. Presiden John Taylor, Presiden ke-
tiga Gereja, menulis, “Joseph Smith, Nabi dan Pelihat Tuhan,
telah berbuat lebih banyak daripada orang lain yang pernah
hidup di dunia” (A&P 135:3).
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Rujukan tambahan: Yesaya 29:13–14; 2 Nefi 3:3–15; D&C 5:9–10; 135;
Joseph Smith 2

Lihat juga Nabi; Pemulihan Injil

Karunia Roh (lihat Karunia Rohani)

Karunia Roh Kudus (lihat Roh Kudus)

Karunia Rohani

Karunia-karunia rohani adalah berkat atau kemampuan
yang diberikan melalui kuasa Roh Kudus. Allah memberi
sekurangnya satu dari karunia tersebut kepada setiap ang-
gota Gereja yang setia. Sewaktu Anda menerima karunia-ka-
runia tersebut, hal itu akan menguatkan dan memberkati
Anda secara individu dan menolong Anda melayani orang
lain (lihat A&P 46:8–12.) Tulisan suci mengajarkan tentang
banyak karunia Roh tersebut:

• Pengetahuan “bahwa Yesus Kristus adalah Putra
Allah, dan bahwa Dia disalibkan untuk dosa-dosa du-
nia” (A&P 46:13).

• Kemampuan untuk memercayai perkataan mereka
yang bersaksi tentang Yesus Kristus (lihat A&P 46:14).

• Pengetahuan tentang “perbedaan-perbedaan pelayan-
an” (A&P 46:15; lihat juga 1 Korintus 12:5). Karunia ini
digunakan dalam melayani dan memimpin di Gereja.

• Pengetahuan tentang “perbedaan-perbedaan pelaksa-
naan,” yang menolong kita memperbedakan apakah
ajaran atau pengaruh itu berasal dari Allah atau dari
sumber-sumber lain (A&P 46:16; lihat juga 1 Korintus
12:6–7).

• Karunia “kata-kata yang bijaksana” (1 Korintus 12:8;
A&P 46:17). Ini tidak merujuk pada hukum yang kita
kenal sebagai Kata-Kata Bijaksana. Tetapi, itu adalah
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karunia kebijaksanaan—kemampuan untuk menggu-
nakan pengetahuan dengan cara-cara yang benar.

• Karunia “perkataan pengetahuan” (1 Korintus 12:8;
A&P 46:18).

• Kemampuan untuk mengajar melalui kuasa Roh Kudus
(lihat Moroni 10:9–10; lihat juga A&P 46:18).

• Karunia iman (lihat 1 Korintus 12:9; Moroni 10:11).
• Karunia “untuk beriman untuk disembuhkan” (A&P

46:19).
• Karunia “beriman untuk menyembuhkan” (A&P

46:20; lihat juga 1 Korintus 12:9; Moroni 10:11).
• “Mengerjakan mukjizat-mukjizat” (1 Korintus 12:10;

A&P 46:21; lihat juga Moroni 10:12).
• Karunia nubuat (lihat 1 Korintus 12:10; Moroni 10:13;

A&P 46:22). Yohanes yang Terkasih mengajarkan bahwa
“kesaksian Yesus adalah roh nubuat” (Wahyu 19:10).

• “Melihat malaikat dan roh-roh yang melayani” (Moroni
10:14).

• “Membedakan roh-roh” (1 Korintus 12:10; A&P 46:23).
• Karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa berbe-

da, atau menafsirkan (lihat 1 Korintus 12:10; Moroni
10:15; A&P 46:24).

• Karunia “menafsirkan bahasa” (1 Korintus 12:10; A&P
46:25; lihat juga Moroni 10:16).

Karunia-karunia ini dan karunia-karunia lainnya yang
tertulis dalam tulisan suci hanyalah sejumlah contoh dari se-
kian banyak karunia Roh. Tuhan mungkin memberkati Anda
dengan cara-cara lain bergantung pada kesetiaan Anda dan
pada kebutuhan Anda serta kebutuhan orang-orang yang
Anda layani. Dia telah memerintahkan kepada kita untuk
bekerja dengan tekun agar kita dapat menerima karunia-ka-
runia rohani:
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“Berhati-hatilah supaya jangan sampai kamu tertipu; dan
supaya jangan sampai kamu tertipu, carilah dengan sungguh
hati karunia-karunia yang terbaik, selalu mengingat untuk
apa hal-hal itu telah diberikan kepadamu;

Karena sesungguhnyalah Aku berfirman kepadamu:
Karunia-karunia itu telah diberikan demi kepentingan mereka
yang mengasihi Aku dan mematuhi segala perintah-Ku, dan
demi dia yang berusaha berbuat demikian; agar semuanya
yang mencari atau yang bertanya kepada-Ku, boleh memper-
oleh manfaat” (A&P 46:8–9; lihat juga ayat 26).

Rujukan tambahan: 1 Korintus 13; 14:1–33; Moroni 10:17–25; A&P
46:27–33; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-7

Lihat juga Roh Kudus; Wahyu

Kasih

Kasih adalah perasaan setia, peduli, dan kasih sayang
yang mendalam. Kasih bagi Allah dan sesama manusia me-
rupakan ciri khas para murid Yesus Kristus (lihat Matius
22:35–40; Yohanes 13:34–35; 2 Nefi 31:20). Kita menunjukkan
kasih kita kepada Bapa Surgawi dengan mematuhi perintah-
perintah-Nya dan melayani anak-anak-Nya. Ungkapan kasih
kita bagi sesama dapat mencakup bersikap baik kepada me-
reka, mendengarkan mereka, berduka dengan mereka, meng-
hibur mereka, melayani mereka, berdoa bagi mereka, berbagi
Injil dengan mereka, dan menjadi teman mereka.

Kasih kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita me-
ningkat sewaktu kita mengingat bahwa kita semua adalah
anak-anak Allah—bahwa kita adalah saudara-saudara roh.
Kasih dari hasil kenyataan ini memiliki kekuatan yang me-
nembus seluruh batasan bangsa, keyakinan, dan warna kulit.

Rujukan tambahan: Imamat 19:18, 34; Ulangan 6:5; Lukas 6:31–36;
Yohanes 15:9–15; 1 Yohanes 4:7–21, termasuk catatan kaki 12a; Mosia
4:14–15; A&P 4:5; 12:8; 112:11; 121:41–45

Lihat juga Kasih yang Murni; Belas Kasihan; Kepatuhan; Pelayanan
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Kasih Karunia

Kata kasih karunia, sebagaimana digunakan dalam tulisan
suci, terutama merujuk pada bantuan dan kekuatan ilahi yang
kita terima melalui Kurban Tebusan Tuhan Yesus Kristus.
Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita hendaknya “bertumbuh
dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan
Juruselamat kita, Yesus Kristus” (2 Petrus 3:18).

Keselamatan Melalui Kasih Karunia

Karena Kejatuhan, semua orang akan mengalami kemati-
an jasmani. Melalui kasih karunia, yang dimungkinkan oleh
kurban penebusan Juruselamat, semua orang akan dibangkit-
kan serta menerima kebakaan (lihat 2 Nefi 9:6–13). Namun
kebangkitan semata tidak menjamin kita memperoleh kehi-
dupan kita di hadirat Allah. Dosa-dosa kita membuat kita ti-
dak bersih dan tidak pantas untuk tinggal di hadirat Allah,
dan kita memerlukan kasih karunia-Nya untuk memurnikan
serta menyempurnakan kita “setelah kita berbuat segala se-
suatu” (2 Nefi 25:23).

Kalimat “setelah kita berbuat segala sesuatu” mengajar-
kan bahwa upaya diperlukan di pihak kita untuk menerima
kegenapan kasih karunia Tuhan dan dijadikan layak untuk
tinggal bersama-Nya. Tuhan telah memerintahkan kepada ki-
ta untuk mematuhi Injil-Nya, yang mencakup memiliki iman
kepada-Nya, bertobat dari dosa-dosa kita, dibaptiskan, mene-
rima karunia Roh Kudus, serta bertahan sampai akhir (lihat
Yohanes 3:3–5; 3 Nefi 27:16–20; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-
3–ke-4). Nabi Moroni menulis tentang kasih karunia yang ki-
ta terima sewaktu kita datang kepada Juruselamat dan
mematuhi ajaran-ajaran-Nya:

“Datanglah kepada Kristus dan jadilah sempurna di da-
lam Dia dan tolaklah segala hal yang tidak bertuhan; dan jika
kamu akan menyangkal segala hal yang tidak bertuhan dan
mengasihi Allah dengan segala daya, pikiran dan kekuatan-
mu, maka karunia-Nya cukup untukmu, supaya oleh kasih
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karunia-Nya kamu dapat menjadi sempurna dalam Kristus;
dan apabila oleh kasih karunia Allah kamu sempurna dalam
Kristus, maka bagaimanapun kamu sekali-kali tidak dapat
menyangkal kuasa Allah.

“Dan lagi, jika oleh kasih karunia Allah kamu sempurna
dalam Kristus dan tidak menyangkal kuasa-Nya, maka kamu
disucikan dalam kristus oleh kasih karunia Allah melalui per-
tumpahan darah Kristus, yang ada dalam perjanjian Bapa un-
tuk pengampunan atas dosa-dosamu, supaya kamu menjadi
suci, tanpa dosa” (Moroni 10:32–33).

Menerima Kasih Karunia Sepanjang Kehidupan Anda

Selain memerlukan kasih karunia untuk keselamatan
akhir Anda, setiap hari Anda memerlukan kuasa yang me-
mungkinkan ini dalam kehidupan. Jika Anda berada dekat de-
ngan Bapa Surgawi Anda dengan ketekunan, kerendahan hati,
serta kelemahlembutan, Dia akan meneguhkan dan memper-
kuat Anda melalui kasih karunia-Nya (lihat Amsal 3:34;
1 Petrus 5:5; A&P 88:78; 106:7–80). Ketergantungan pada kasih
karunia-Nya memungkinkan Anda untuk maju dan tumbuh
dalam kebenaran. Yesus Sendiri “tidak menerima kegenapan,
tetapi menerima kasih karunia demi kasih karunia, sampai
Dia memperoleh kegenapan” (A&P 93:13). Kasih karunia me-
mungkinkan Anda membantu membangun kerajaan Allah, se-
buah pelayanan yang tidak dapat Anda berikan melalui
kekuatan atau harta Anda semata (lihat Yohanes 15:5; Filipi
4:13; Ibrani 12:28; Yakub 4:6–7).

Jika Anda merasa kecil hati atau merasa terlalu lemah
untuk terus menjalankan Injil, ingatlah kekuatan yang dapat
Anda terima melalui kuasa kasih karunia yang memungkin-
kan. Anda dapat menemukan penghiburan dan keyakinan
dalam firman Tuhan: “Kasih karunia-Ku adalah cukup bagi
semua orang yang merendahkan diri di hadapan-Ku; karena
jika mereka merendahkan diri di hadapan-Ku dan beriman
kepada-Ku, maka Aku akan menjadikan hal-hal yang lemah
menjadi kuat bagi mereka” (Eter 12:27).
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Rujukan tambahan: Kisah para Rasul 15:11; Roma 5:2; 2 Nefi 10:24; 11:5

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Kebangkitan; Keselamatan

Kasih yang Murni

Kasih murni adalah “kasih suci Kristus,” atau “kasih aba-
di” (Moroni 7:47; 8:17). Nabi Mormon mengajarkan, “Kasih
yang murni itu panjang sabar dan ramah tamah dan tidak iri
hati dan tidak membanggakan diri, tidak mencari untuk diri
sendiri, tidak mudah tersinggung, tidak berpikiran jahat, dan
tidak bersukacita dalam kejahatan, tetapi bersukacita dalam
kebenaran, menanggung segala sesuatu, percaya segala sesu-
atu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala se-
suatu” (Moroni 7:45; lihat juga 1 Korintus 13:4–7).

Yesus Kristus adalah teladan sempurna dari kasih yang
murni. Dalam pelayanan fana-Nya, Dia senantiasa “pergi
berkeliling sambil berbuat baik,” mengajarkan Injil dan
memperlihatkan belas kasih yang lembut kepada yang mis-
kin, menderita, dan berduka (lihat Matius 4:23; Markus 6:6;
Kisah para Rasul 10:38). Ungkapan kasih murni-Nya yang
terbesar adalah Kurban Tebusan-Nya yang tak terbatas. Dia
berfirman, “Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih
seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-saha-
batnya” (Yohanes 15:13). Ini adalah tindakan panjang sabar,
kebaikan hati, dan tidak mementingkan diri yang paling be-
sar yang pernah kita ketahui. Dengan suatu pemahaman
mengenai kasih abadi Juruselamat, Anda dapat menjalankan
iman dan bertobat dari dosa-dosa Anda, yakin bahwa Dia
akan mengampuni Anda serta menguatkan Anda dalam
upaya-upaya Anda untuk menjalankan Injil.

Juruselamat ingin Anda menerima kasih-Nya, dan Dia ju-
ga ingin Anda membagikan kasih itu kepada sesama. Dia me-
nyatakan kepada para murid-Nya, “Aku memberikan
perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling
mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian
pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua
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orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, ya-
itu jikalau kamu saling mengasihi” (Yohanes 13:34–35).
Dalam hubungan Anda dengan para anggota keluarga dan
orang lain, pandanglah Juruselamat sebagai teladan Anda.
Berusahalah untuk mengasihi sebagaimana Dia mengasihi,
dengan kasih sayang yang tak tergoyahkan, kesabaran, serta
belas kasihan.

Jika Anda terus menerima kasih sempurna Juruselamat
dan sewaktu Anda memperlihatkan kasih seperti Kristus ba-
gi sesama, Anda akan menemukan bahwa kasih Anda ber-
tambah. Anda akan merasakan sukacita berada dalam
pelayanan Tuhan. Roh Kudus akan menjadi rekan tetap
Anda, yang membimbing Anda dalam pelayanan Anda dan
dalam hubungan Anda dengan sesama. Anda akan siap un-
tuk bertemu Tuhan pada saat Penghakiman, ketika Dia akan
memberi Anda pahala sesuai dengan pengabdian Anda da-
lam pekerjaan-Nya. Mormon mengajarkan:

“Jika kamu tidak memiliki kasih yang murni, kamu tidak
berarti apa-apa, karena kasih yang murni tidak pernah gagal—

Tetapi kasih yang murni adalah kasih suci Kristus dan
kasih itu bertahan untuk selamanya; dan barangsiapa keda-
patan memiliki kasih itu pada hari terakhir, ia akan selamat.

“Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, ber-
doalah kepada Bapa dengan segala kekuatan hati, supaya ka-
mu boleh dipenuhi dengan kasih ini, yang telah Ia
limpahkan kepada semua orang yang menjadi para pengikut
sejati Putra-Nya, Yesus Kristus, supaya kamu boleh menjadi
putra-putra Allah, supaya apabila Ia akan memperlihatkan
diri, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihat-
Nya sebagaimana Ia adanya, supaya kita boleh mempunyai
harapan ini, supaya kita dapat dimurnikan bahkan seperti Ia
itu murni adanya” (Moroni 7:46–48).

Rujukan tambahan: Matius 25:31–46; 1 Yohanes 4:18; Eter 12:33–34; A&P
12:8; 34:3; 121:45

Lihat juga Kasih; Pelayanan
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Kata-Kata Bijaksana

Kata-Kata Bijaksana adalah hukum kesehatan yang di-
wahyukan oleh Tuhan untuk kepentingan jasmani dan roha-
ni kita. Dalam wahyu ini, yang dicatat dalam Ajaran dan
Perjanjian 89, Tuhan memberitahu kita tentang makanan apa
saja yang baik bagi kita untuk dimakan dan zat-zat apa saja
yang tidak baik bagi tubuh kita. Dia menjanjikan berkat-ber-
kat jasmani dan rohani atas kepatuhan terhadap Kata-Kata
Bijaksana ini.

Dalam Kata-Kata Bijaksana, Tuhan memerintahkan kepa-
da kita agar tidak memasukkan zat-zat berikut ke dalam tu-
buh kita:

• Minuman beralkohol (lihat A&P 89:5–7).
• Tembakau (lihat A&P 89:8).
• Teh dan kopi (lihat A&P 89:9; para nabi zaman akhir

telah mengajarkan bahwa istilah “minuman panas”
merujuk pada teh dan kopi).

Apa pun yang berbahaya yang dengan sengaja dimasuk-
kan orang ke dalam tubuh mereka tidak selaras dengan Kata-
Kata Bijaksana. Ini terutama sekali berlaku untuk narkoba,
yang dapat menghancurkan mereka yang kecanduan terha-
dapnya. Menjauhlah sepenuhnya dari hal itu. Jangan menco-
ba-coba. Kecanduan akan obat-obatan dengan resep juga
menuntun pada kecanduan yang menghancurkan.

Tuhan menyatakan bahwa makanan berikut ini adalah
baik bagi tubuh kita:

• Sayur-mayur dan buah-buahan, yang hendaknya digu-
nakan “dengan hati-hati dan dengan mengucap terima
kasih” (A&P 89:10–11).

• Daging “binatang dan burung-burung di udara,” yang
harus “digunakan dengan hemat” (lihat A&P 89:12–13).

• Biji-bijian seperti gandum, beras, dan oat, yaitu “untuk
makanan utama” (lihat A&P 89:14–17).
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Berkat-Berkat dari Mematuhi Kata-Kata Bijaksana

Kepada mereka yang mematuhi Kata-Kata Bijaksana,
Tuhan berjanji:

“Semua orang suci yang ingat untuk mematuhi serta me-
laksanakan segala perkataan ini, dan hidup menaati perin-
tah, akan memperoleh kesehatan di seluruh tubuh mereka;

Dan mereka akan menemukan kebijaksanaan dan harta
pengetahuan yang besar, bahkan harta yang tersembunyi;

Dan mereka akan lari dan tidak menjadi letih, dan akan
jalan dan tidak jatuh pingsan.

Dan Aku, Tuhan, memberi mereka sebuah janji, bahwa
malaikat pemusnah akan melewati mereka, seperti terhadap
anak-anak Israel, dan tidak membinasakan mereka” (A&P
89:18–21).

Mengatasi Kecanduan

Jalan terbaik adalah menghindari sepenuhnya zat-zat
yang Tuhan larang dalam Kata-Kata Bijaksana. Namun jika
Anda telah kecanduan pada salah satu dari zat-zat ini, Anda
masih dapat bebas dari kecanduan Anda. Anda dapat meng-
atasi kecanduan melalui upaya pribadi Anda, dengan me-
mungkinkan kuasa belas kasihan Tuhan, bantuan dari para
anggota keluarga dan teman-teman, serta bimbingan dari pa-
ra pemimpin Gereja.

Berdoalah memohon bantuan, dan lakukan dengan sege-
nap kemampuan Anda untuk menolak godaan yang datang
karena kecanduan. Bapa Surgawi Anda ingin Anda meneri-
ma berkat-berkat yang datang dari mematuhi Kata-Kata
Bijaksana, dan Dia akan menguatkan Anda dalam upaya
Anda yang sungguh-sungguh untuk melakukan hal itu.

Rujukan tambahan: A&P 49:19–21; 59:15–20; 88:124; 89:1–4

Lihat juga Kepatuhan; Godaan
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Keadilan

Keadilan adalah hukum yang tak berubah yang menda-
tangkan akibat-akibat atas tindakan terkait. Karena hukum
keadilan, Anda menerima berkat-berkat jika Anda mematuhi
perintah-perintah Allah (lihat A&P 130:21–22). Hukum kea-
dilan juga menuntut bahwa hukuman harus dibayar untuk
setiap dosa yang Anda lakukan. Hukum keadilan mengha-
ruskan bahwa tidak ada hal yang tidak bersih diizinkan ting-
gal dengan Allah (lihat 1 Nefi 10:21).

Ketika Juruselamat melaksanakan Kurban Tebusan, Dia
mengambil dosa-dosa kita ke atas Diri-Nya. Dia dapat “me-
menuhi tujuan hukum” (2 Nefi 2:7) karena Dia menyerahkan
Diri-Nya pada hukuman yang diharuskan oleh hukum bagi
dosa-dosa kita. Dalam melakukannya, Dia “memuaskan tun-
tutan keadilan” dan memberikan belas kasihan kepada se-
mua orang yang bertobat dan mengikuti-Nya (lihat Mosia
15:9; Alma 34:14–16). Karena Dia telah membayar harga bagi
dosa-dosa kita, Anda tidak perlu merasakan hukuman itu ji-
ka Anda bertobat (lihat A&P 19:15–20).

Rujukan tambahan: 2 Nefi 9:26; Alma 42

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Belas Kasihan; Pertobatan

Kebahagiaan

Bersaksi mengenai “tujuan kekal” Allah, Nabi Lehi
mengajarkan, “Manusia ada, supaya mereka boleh bersuka-
cita” (2 Nefi 2:15, 25).

Bapa Surgawi menginginkan agar kita menemukan keba-
hagiaan sejati dan langgeng. Kebahagiaan kita adalah ran-
cangan dari semua berkat yang Dia berikan—ajaran-ajaran
Injil, perintah-perintah, tata cara-tata cara keimamatan, hu-
bungan keluarga, nabi, bait suci, keindahan ciptaan, dan bah-
kan kesempatan untuk mengalami penderitaan. Rencana-Nya
bagi keselamatan kita sering kali disebut “rencana kebahagia-
an yang besar” (Alma 42:8). Dia mengutus Putra Tunggal-Nya
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untuk melaksanakan Kurban Tebusan agar kita dapat bahagia
dalam kehidupan ini dan menerima kegenapan sukacita da-
lam kekekalan.

Banyak orang berusaha menemukan kebahagiaan dan
kepuasan dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan de-
ngan perintah-perintah Tuhan. Dengan mengabaikan renca-
na Allah yang diberikan bagi mereka, mereka menolak
satu-satunya sumber kebahagiaan. Mereka menyerah pada
iblis, yang “berusaha supaya semua manusia menjadi seng-
sara seperti dirinya sendiri” (2 Nefi 2:27). Akhirnya mereka
mempelajari kebenaran dari peringatan Alma kepada putra-
nya Korianton: “Kejahatan tidak pernah merupakan kebaha-
giaan” (Alma 41:10).

Yang lain hanya mencari-cari kesenangan dalam hidup.
Dengan ini sebagai gol utama mereka, mereka membiarkan ke-
senangan sesaat menjauhkan mereka dari kebahagiaan kekal.
Mereka menyingkirkan dari diri mereka sendiri sukacita per-
tumbuhan, pelayanan, dan kerja keras yang sifatnya rohani.

Sewaktu Anda berusaha menjadi bahagia, ingatlah bahwa
satu-satunya cara menuju kebahagiaan sejati adalah menjalan-
kan Injil. Anda akan menemukan kedamaian, kebahagiaan ke-
kal sewaktu Anda berusaha mematuhi perintah-perintah,
berdoa memohon kekuatan, bertobat dari dosa-dosa Anda,
berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang sehat, serta
memberikan pelayanan yang bermakna. Anda akan belajar
untuk bergembira dalam batasan-batasan yang ditentukan
oleh Bapa di Surga yang penuh kasih.

Kebahagiaan Anda dapat menyebar luas. Sewaktu orang
lain melihat Anda, mereka mungkin ingin mengetahui sumber
kebahagiaan Anda. Lalu mereka juga dapat merasakan keba-
hagiaan yang datang karena menjalankan Injil Yesus Kristus.

Rujukan tambahan: Mazmur 35:9; 2 Nefi 5:27; Mosia 2:41; 3 Nefi 17:18–20;
4 Nefi 1:15–16; A&P 18:10–16

Lihat juga Pekerjaan Misionaris; Rencana Keselamatan; Pelayanan
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Kebangkitan

Karena Kejatuhan Adam dan Hawa, kita tunduk pada
kematian jasmani, yaitu terpisahnya roh dari tubuh. Melalui
Kurban Tebusan Yesus Kristus, semua orang akan dibangkit-
kan—diselamatkan dari kematian jasmani (lihat 1 Korintus
15:22). Kebangkitan adalah bersatunya roh dan tubuh dalam
keadaan yang sempurna dan baka, tidak lagi tunduk pada
penyakit atau kematian (lihat Alma 11:42–45).

Juruselamat adalah orang pertama di bumi ini yang di-
bangkitkan. Perjanjian Baru berisikan sejumlah kisah yang
bersaksi bahwa Dia bangkit dari kubur (lihat Matius 28:1–8;
Markus 16:1–14; Lukas 24:1–48; Yohanes 20:1–29; 1 Korintus
15:1–8; 2 Petrus 1:16–17).

Ketika Tuhan yang telah bangkit menampakkan diri ke-
pada para Rasul-Nya, Dia menolong mereka memahami bah-
wa Dia memiliki tubuh dari tulang dan daging. Dia berfirman,
“Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; rabalah
Aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang-
nya, seperti yang kamu lihat ada pada-Ku” (Lukas 24:39). Dia
juga menampakkan diri kepada bangsa Nefi setelah
Kebangkitan-Nya (lihat 3 Nefi 11:10–17).

Pada saat kebangkitan, kita akan “diadili sesuai dengan
perbuatan [kita] …. Kita akan dibawa agar berdiri di hadapan
Allah, bahkan mengetahui seperti kita sekarang mengetahui
sekarang dan mempunyai ingatan jelas tentang semua kesa-
lahan kita” (Alma 11:41, 43). Kemuliaan kekal yang kita terima
akan bergantung pada kesetiaan kita. Meskipun semua orang
akan dibangkitkan, hanya mereka yang datang kepada Kristus
dan mengambil kegenapan Injil-Nya akan mewarisi permuli-
aan di dalam kerajaan selestial.

Sebuah pemahaman dan kesaksian mengenai kebangkit-
an dapat memberi Anda harapan serta sudut pandang ketika
Anda menghadapi tantangan, pencobaan, serta keberhasilan
dalam kehidupan. Anda dapat menemukan penghiburan
dalam kepastian bahwa Juruselamat hidup dan bahwa mela-
lui Kurban Tebusan-Nya, “Ia telah memutuskan belenggu
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kematian sehingga kuburan tidak akan memperoleh keme-
nangan dan sengat kematian akan ditelan habis oleh pengha-
rapan akan kemuliaan” (Alma 22:14).

Rujukan tambahan: Yesaya 25:8; 26:19; Yohanes 5:25–29; 11:25–26;
1 Korintus 15; Enos 1:27; Alma 40:23–26; 41; Mormon 9:12–14; A&P
88:15–16; 93:33–34; Musa 1:39

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Kematian, Jasmani; Kerajaan
Kemuliaan; Rencana Keselamatan; Jiwa

Kecanduan (lihat Judi; Pornografi; Kata-Kata Bijaksana)

Kedamaian

Banyak orang beranggapan bahwa kedamaian adalah
keadaan tanpa peperangan. Namun kita dapat merasakan
kedamaian bahkan di saat-saat perang, dan kita dapat ku-
rang damai bahkan ketika tidak ada perang yang bergejolak.
Tidak adanya konflik semata belumlah cukup untuk menda-
tangkan kedamaian ke dalam hati kita. Kedamaian datang
melalui Injil—melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus, pela-
yanan Roh Kudus, serta kesalehan diri kita sendiri, pertobat-
an yang sungguh-sungguh, dan pelayanan yang tekun.

Bahkan ketika kekacauan dunia mengelilingi Anda, Anda
dapat menerima berkat kedamaian batin. Berkat ini akan terus
menyertai Anda jika Anda tetap setia pada kesaksian Anda
tentang Injil dan jika Anda mengingat bahwa Bapa Surgawi
dan Yesus Kristus mengasihi Anda serta mengawasi Anda.

Selain merasakan kedamaian bagi diri sendiri, Anda dapat
menjadi pengaruh bagi kedamaian dalam keluarga dan ma-
syarakat Anda, serta dunia. Anda mengupayakan kedamaian
ketika Anda mematuhi perintah-perintah, memberikan pela-
yanan, peduli kepada anggota keluarga dan tetangga, dan ber-
bagi Injil. Anda mengupayakan kedamaian setiap kali Anda
menolong meringankan penderitaan orang lain.

Perkataan Juruselamat berikut mengajarkan kepada kita
cara kita dapat merasakan kedamaian yang dibawa Injil:
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“Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus
oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan se-
gala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan
semua yang telah Kukatakan kepadamu.

Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-
Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak se-
perti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah
gelisah dan gentar hatimu” (Yohanes 14:26–27).

“Jangan takut berbuat baik putra-putra-Ku, karena apa
pun yang kautahu hal itu pula yang akan kautuai; karena itu,
jika engkau menabur yang baik, engkau pun akan menuai
yang baik sebagai upahmu.

Karena itu, janganlah takut domba-domba kecil; berbuat
baiklah; biarlah bumi dan neraka bergabung menentangmu,
karena jika engkau dibangun di atas batu karang-Ku, mereka
tidak akan dapat memenangkannya.

Lihatlah, aku tidak mengutukmu; pergilah dan jangan
berbuat dosa lagi, kerjakanlah dengan kesungguhan pekerja-
an yang telah Aku perintahkan kepadamu.

Pandanglah Aku dalam setiap pemikiran, jangan ragu,
jangan takut.

Lihatlah luka yang melukai sisi-Ku dan juga bekas paku
pada tangan dan kaki-Ku; setialah, patuhilah perintah-perin-
tah-Ku maka engkau akan mewarisi kerajaan surga” (A&P
6:33–37).

“Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya kamu ber-
oleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu mende-
rita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah
mengalahkan dunia” (Yohanes 16:33).

Jika Anda mengingat Juruselamat dan mengikuti-Nya,
Anda akan benar-benar kuat hati. Anda akan merasakan da-
mai sejahtera yang sejati dan bertahan lama di setiap waktu.
Anda akan menemukan harapan di dalam perkataan pertama
Juruselamat yang disampaikan kepada para murid-Nya sete-
lah Kebangkitan-Nya: “Damai sejahtera bagi kamu” (Yohanes
20:19).
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Rujukan tambahan: A&P 59:23

Lihat juga Kasih yang Murni; Roh Kudus; Pengharapan; Yesus Kristus;
Kasih; Pelayanan; Peperangan

Kedatangan Kedua Yesus Kristus

Saat Yesus Kristus naik ke surga di akhir pelayanan fana-
Nya, dua malaikat menyatakan kepada para Rasul-Nya,
“Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan
datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat
Dia naik ke surga” (Kisah para Rasul 1:11). Ketika Juruselamat
datang kembali, Dia akan datang dalam kekuasaan dan ke-
muliaan untuk mengumumkan bumi sebagai kerajaan-Nya.
Kedatangan-Nya yang Kedua akan menandai dimulainya
Milenium.

Kedatangan Kedua akan menjadi saat yang menakutkan
dan menyedihkan bagi yang jahat, namun itu akan menjadi
hari yang penuh damai dan kemenangan bagi yang benar.
Tuhan menyatakan:

“Sebab mereka yang bijaksana dan telah menerima kebe-
naran, dan telah mengambil Roh yang Kudus sebagai penun-
juk jalan dan tidak akan tertipu—sesungguhnya Aku
berfirman kepadamu, mereka tidak akan ditebang dan dilem-
par ke dalam api, tetapi akan tinggal pada hari itu.

Dan bumi akan diberikan kepada mereka sebagai waris-
an; dan mereka akan bertambah-tambah dan menjadi kuat,
dan anak-anak mereka akan tumbuh tanpa dosa demi kese-
lamatan.

Karena Tuhan akan ada di tengah-tengah mereka dan ke-
muliaan-Nya akan berada di atas mereka, dan Dia akan men-
jadi Raja dan Pembuat undang-undang mereka” (A&P
45:57–59).

Tuhan belum mewahyukan secara pasti kapan Dia akan
datang lagi: “Jam dan harinya tidak seorang pun yang tahu,
begitu pula para malaikat di surga, mereka juga tidak akan
mengetahui sampai Dia datang” (A&P 49:7). Namun Dia telah
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mewahyukan kepada para nabi-Nya peristiwa-peristiwa dan
tanda-tanda yang akan mendahului Kedatangan-Nya yang
Kedua. Di antara peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda yang
dinubuatkan yaitu:

• Kemurtadan dari kebenaran Injil (lihat Matius
24:9–12; 2 Tesalonika 2:1–3).

• Pemulihan Injil, termasuk pemulihan Gereja Yesus
Kristus (lihat Kisah para Rasul 3:19–21; Wahyu 14:6–7;
A&P 45:28; 133:36).

• Pemulihan kunci-kunci imamat (lihat Maleakhi 4:5–6;
A&P 110:11–16).

• Tampilnya Kitab Mormon (lihat Yesaya 29:4–18; 3 Nefi
21:1–11).

• Pengkhotbahan Injil ke seluruh dunia (lihat Matius
24:14).

• Zaman kejahatan, perang, dan bencana (lihat Matius
24:6–7; 2 Timotius 3:1–7; A&P 29:17; 45:26–33; 88:91).

• Tanda-tanda di surga dan di bumi (lihat Yoel 2:30–31;
Matius 24:29–30; A&P 29:14–16; 45:39–42; 49:23;
88:87–90).

Jangan mencemaskan diri sendiri dengan waktu yang te-
pat mengenai Kedatangan Kedua Juruselamat. Tetapi, hidup-
lah sedemikian rupa sehingga Anda akan siap ketika Dia
datang. Sewaktu Anda melihat bencana-bencana pada zaman
akhir ini, ingatlah bahwa orang-orang yang benar tidak perlu
takut akan Kedatangan Kedua atau tanda-tanda yang menda-
huluinya. Perkataan Juruselamat kepada para Rasulnya ber-
laku bagi Anda: “Jangan sedih, karena bilamana semua hal ini
terjadi, kamu dapat mengetahui bahwa janji-janji yang telah
dibuat kepadamu itu akan digenapi” (A&P 45:35).

Rujukan tambahan: Lukas 21:34–36; 2 Petrus 3:10–14; A&P 133:42–52;
Joseph Smith 1

Lihat juga Milenium; Rencana Keselamatan; Tanda-Tanda
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Kehidupan Kekal

Tuhan menyatakan, “Inilah pekerjaan-Ku serta kemulia-
an-Ku—untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang ke-
kal bagi manusia” (Musa 1:39). Kebakaan adalah hidup
selamanya sebagai makhluk yang telah dibangkitkan. Melalui
Kurban Tebusan Yesus Kristus, semua akan menerima karu-
nia ini. Kehidupan kekal, atau permuliaan, adalah mewarisi
sebuah tempat di tingkat tertinggi dalam kerajaan selestial, di
mana kita akan tinggal di hadirat Allah dan meneruskan ke-
hidupan sebagai keluarga (lihat A&P 131:1–4). Seperti keba-
kaan, karunia ini dimungkinkan melalui Kurban Tebusan
Yesus Kristus. Meskipun demikian, itu memerlukan “kepatuh-
an terhadap hukum-hukum dan tata cara-tata cara Injil” (Pasal-
Pasal Kepercayaan ke-3).

Berada di Jalan Menuju Kehidupan Kekal

Ketika Anda dibaptiskan dan menerima karunia Roh
Kudus, Anda memasuki jalan yang menuntun pada kehidup-
an kekal. Nabi Nefi mengajarkan:

“Pintu gerbang yang harus kamu masuki ialah pertobatan
dan baptisan dengan air dan kemudian datanglah pengam-
punan atas dosa-dosamu oleh api dan oleh Roh Kudus.

Kemudian kamu berada di jalan yang lurus dan sempit
ini yang menuju hidup yang kekal, ya, kamu telah masuk me-
lalui pintu gerbang. Kamu telah berbuat sesuai dengan perin-
tah-perintah Bapa dan Putra dan kamu telah menerima Roh
Kudus yang bersaksi tentang Bapa dan Putra, demi terpe-
nuhinya janji yang telah dibuat-Nya, bahwa jika kamu masuk
melalui jalan itu, kamu akan menerima” (2 Nefi 31:17–18).

Nefi menekankan bahwa setelah kita memasuki “jalan
yang lurus dan sempit” ini, kita harus bertahan sampai akhir
dalam iman:

“Setelah kamu memasuki jalan yang lurus dan sempit ini,
aku ingin bertanya, apakah semuanya sudah dilaksanakan?
Lihatlah, aku berkata kepadamu: Tidak; karena kamu tidak
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datang sejauh itu kecuali dengan firman Kristus, dengan iman
yang tak tergoyahkan kepada-Nya, sambil memercayakan
diri seluruhnya kepada jasa-jasa Dia yang berkuasa untuk
menyelamatkan.

Oleh karena itu, kamu harus maju terus dengan suatu
ketabahan dalam Kristus, dengan harapan yang gilang-ge-
milang dan kasih kepada Allah dan segenap manusia. Oleh
karena itu, jika kamu maju terus, mengenyangkan diri de-
ngan firman Kristus dan bertahan sampai akhir, lihatlah, de-
mikian firman Bapa: Kamu akan memperoleh hidup yang
kekal” (2 Nefi 31:19–20).

Setelah Anda dibaptiskan dan ditetapkan, banyak kema-
juan Anda menuju kehidupan kekal bergantung pada pene-
rimaan Anda terhadap tata cara-tata cara keselamatan
lainnya: bagi para pria, penahbisan kepada Imamat
Melkisedek; bagi para pria dan wanita, endowmen bait suci
dan pemeteraian pernikahan. Ketika Anda menerima tata ca-
ra-tata cara ini dan menepati perjanjian yang menyertainya,
Anda mempersiapkan diri Anda untuk mewarisi tingkat ter-
tinggi dari kemuliaan selestial.

Dalam Jangkauan Anda

Sewaktu Anda merenungkan kemajuan Anda di “jalan
yang lurus dan sempit,” pastikan bahwa kehiduan kekal da-
pat Anda peroleh. Tuhan menghendaki Anda untuk kembali
kepada-Nya, dan Dia tidak akan pernah mensyaratkan apa
pun yang tidak dapat Anda penuhi. Semua perintah-Nya di-
rancang untuk meningkatkan kebahagiaan Anda. Jika Anda
menjalankan iman dan melayani-Nya dengan segenap ke-
mampuan Anda, Dia memberi Anda kekuatan dan menyedi-
akan sebuah cara bagi Anda untuk melakukan apa pun yang
Dia perintahkan kepada Anda (lihat 1 Nefi 3:7). Ingatlah
bahwa sewaktu Anda memberikan upaya terbesar Anda dan
bertobat dari dosa-dosa Anda, Kurban Tebusan Yesus Kristus
akan menggantikan kelemahan Anda dan ketidakadilan, lu-
ka, serta rasa sakit yang Anda alami dalam kehidupan ini:
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“Kita tahu setelah kita berbuat segala sesuatu hanya dengan
kasih karunia kita diselamatkan” (2 Nefi 25:23).

Rujukan tambahan: Yohanes 3:16; 17:3; 2 Nefi 9:39; Moroni 7:41; A&P
14:7; 50:5

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Kasih Karunia; Kerajaan
Kemuliaan

Kehidupan Prafana (lihat Rencana Keselamatan)

Kejatuhan

Di Taman Eden, Allah memerintahkan, “Dari setiap po-
hon yang ada di taman engkau boleh memakannya dengan
bebas. Tetapi dari pohon pengetahuan mengenai yang baik
dan yang jahat, jangan engkau memakannya, sekalipun de-
mikian, engkau boleh memilihnya bagi dirimu sendiri, sebab
hal itu diberikan kepadamu, tetapi ingatlah bahwa Aku me-
larangnya, sebab pada waktu engkau memakannya, engkau
pasti akan mati” (Musa 3:16–17). Karena Adam dan Hawa
melanggar perintah ini dan memakan buah dari pohon pe-
ngetahuan yang baik dan yang jahat, mereka diusir dari ha-
dirat Tuhan (lihat A&P 29:40–41). Dengan kata lain, mereka
mengalami kematian rohani. Mereka juga menjadi fana—tun-
duk pada kematian jasmani. Kematian rohani dan jasmani ini
disebut Kejatuhan.

Keadaan Kita yang Telah Jatuh

Sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita mewarisi suatu
kondisi yang telah jatuh selama kefanaan (lihat Alma 42:5–9,
14). Kita dipisahkan dari hadirat Tuhan dan tunduk pada ke-
matian jasmani. Kita juga ditempatkan dalam suatu keadaan
pertentangan, dimana kita diuji dengan kesulitan-kesulitan
hidup serta godaan-godaan dari iblis (lihat 2 Nefi 2:11–14;
A&P 29:39; Musa 6:48–49).
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Dalam keadaan yang telah jatuh ini, kita memiliki konflik
di dalam diri kita. Kita adalah anak-anak roh Allah, dengan
potensi untuk menjadi “pengambil bagian dalam kodrat ilahi”
(2 Petrus 1:4). Namun, “kita tidak layak di hadapan [Allah];
karena kejatuhan itu tabiat kami telah menjadi jahat terus-me-
nerus” (Eter 3:2). Kita perlu berjuang terus-menerus untuk
mengatasi nafsu dan keinginan jahat kita.

Mengulang kembali perkataan seorang malaikat, Raja
Benyamin mengatakan, “Manusia duniawi adalah musuh
Allah dan sudah demikian sejak kejatuhan Adam.” Raja
Benyamin memperingatkan bahwa dalam keadaan duniawi
atau terjatuh ini, setiap orang akan menjadi musuh Allah sela-
manya “asal ia menyerah kepada ajakan Roh yang Kudus dan
menyingkirkan manusia duniawi dan menjadi seorang suci
melalui Kurban Tebusan Kristus Tuhan dan menjadi seperti
seorang anak, penurut, lemah lembut, rendah hati, sabar, pe-
nuh kasih sayang, bersedia patuh kepada segala sesuatu yang
menurut anggapan Tuhan patut dikenakan kepadanya, bagai-
kan seorang anak yang patuh kepada ayahnya” (Mosia 3:19).

Manfaat Kejatuhan

Kejatuhan adalah bagian penting dari rencana keselamat-
an Bapa Surgawi (lihat 2 Nefi 2:15–16; 9:6). Itu merupakan su-
atu kondisi terjatuh dari tempat yang lebih tinggi tetapi itu
juga mengawali kemajuan seseorang. Selain memperkenal-
kan kematian jasmani dan rohani, Kejatuhan memberi kita
kesempatan untuk dilahirkan ke bumi dan belajar serta tum-
buh. Dengan menjalankan hak pilihan kita dengan benar dan
pertobatan kita yang sungguh-sungguh jika kita berdosa, kita
dapat datang kepada Kristus dan, melalui Kurban Tebusan-
Nya, kita dapat mempersiapkan diri untuk menerima karunia
hidup yang kekal. Nabi Lehi mengajarkan:

“Jika Adam tidak melanggar, ia tidak akan jatuh, tetapi ia
akan tetap tinggal di Taman Eden. Dan segala sesuatu yang
telah diciptakan akan tetap tinggal dalam keadaan yang sama
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seperti setelah mereka diciptakan dan mereka akan tetap de-
mikian untuk selama-lamanya dan tidak mempunyai akhir.

Dan [Adam dan Hawa] tidak akan mempunyai anak,
oleh karena itu mereka akan tetap tinggal dalam keadaan ti-
dak berdosa, tidak mempunyai kegembiraan, karena mereka
tidak mengenal kesengsaraan; tidak berbuat yang baik, kare-
na mereka tidak mengenal dosa.

Tetapi lihatlah, segala sesuatu telah dilakukan dalam ke-
bijaksanaan dari Dia, Yang mengetahui segala hal.

Adam jatuh supaya manusia boleh ada; dan manusia
ada, supaya mereka boleh bersukacita.

Maka apabila waktunya sudah genap, maka Mesias da-
tang, supaya Ia boleh menebus anak-anak manusia dari
Kejatuhan” (2 Nefi 2:22–26; lihat juga ayat 19–21, 27).

Adam dan Hawa mengucapkan rasa syukur mereka atas
berkat-berkat yang datang sebagai akibat dari Kejatuhan:

“Adam memuji Allah dan dia dipenuhi, dan mulai ber-
nubuat mengenai semua keluarga di bumi, mengatakan,
Terpujilah nama Allah, yang disebabkan pelanggaranku ma-
taku telah terbuka, dan di dalam kehidupan ini aku akan
memperoleh kegembiraan, dan juga di dalam daging aku
akan melihat Allah.

Maka Hawa, istrinya, mendengar segala hal ini dan sa-
ngatlah senang, dan mengatakan: Kalau bukan dikarenakan
pelanggaran kita, kita tidak akan pernah mempunyai ketu-
runan, dan tidak pernah akan mengetahui yang baik dari yang
jahat serta kegembiraan akan penebusan kita, serta hidup ke-
kal yang Allah karuniakan bagi semua orang yang patuh”
(Musa 5:10–11).

Penebusan dari Kejatuhan

Karena kejatuhan, sifat fana dan dosa-dosa pribadi kita,
satu-satunya harapan kita adalah kepada Yesus Kristus dan
rencana penebusan.

Melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus, semua orang akan
ditebus dari akibat-akibat Kejatuhan. Kita akan dibangkitkan,
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dan kita akan dibawa kembali ke hadirat Tuhan untuk diha-
kimi (lihat 2 Nefi 2:5–10; Alma 11:42–45; Helaman 14:15–17).

Selain untuk menebus kita dari akibat-akibat universal
Kejatuhan, Juruselamat dapat menebus kita dari dosa-dosa
kita sendiri. Dalam keadaan kita yang telah jatuh, kita berdo-
sa dan menjauhkan diri kita dari Tuhan, yang mendatangkan
kematian rohani kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Rasul
Paulus mengatakan, “Semua orang telah berbuat dosa dan te-
lah kehilangan kemuliaan Allah” (Roma 3:23). Jika kita tetap
dalam keadaan berdosa, kita tidak dapat tinggal di hadirat
Allah, karena “tidak ada hal yang tidak bersih dapat tinggal
… di hadirat-Nya” (Musa 6:57). Bersyukur, Kurban Tebusan
“mengakibatkan terjadinya syarat pertobatan” (Helaman
14:18), yang memungkinkan kita untuk menerima pengam-
punan bagi dosa-dosa kita dan tinggal di hadirat Allah sela-
ma-lamanya. Alma mengajarkan, “Waktunya telah diberikan
kepada manusia dimana ia dapat bertobat, karena itu kehi-
dupan ini menjadi suatu masa percobaan; waktu untuk mem-
persiapkan diri bertemu Allah; waktu untuk mempersiapkan
diri guna menghadapi keadaan yang tak berkesudahan itu,
seperti yang telah kita bicarakan, yaitu sesudah kebangkitan
orang mati” (Alma 12:24).

Rasa Syukur bagi Kurban Penebusan Juruselamat

Sama seperti kita benar-benar tidak menginginkan ma-
kanan sampai kita merasa lapar, kita tidak akan sepenuhnya
menginginkan keselamatan kekal sampai kita mengenali ke-
butuhan kita untuk Juruselamat. Pengenalan ini datang se-
waktu kita tumbuh dalam pemahaman tentang Kejatuhan.
Sebagaimana Nabi Lehi mengajarkan, “Seluruh umat manu-
sia berada dalam suatu keadaan tersesat dan terjatuh dan se-
nantiasa akan demikian kecuali mereka mau memercayakan
diri kepada Penebus ini” (1 Nefi 10:6).

Rujukan tambahan: Kejadian 3; Mormon 9:12–14; Musa 4

Lihat juga Hak Pilihan; Kurban Tebusan Yesus Kristus; Dosa Asal; Rencana
Keselamatan; Dosa
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Kejujuran

Pasal-Pasal Kepercayaan ketiga belas menyatakan, “Kami
percaya bahwa kami harus jujur.” Menjadi jujur artinya tulus,
terbuka, dan tanpa tipuan setiap saat.

Jika Anda jujur dalam setiap hal, Anda dapat menikmati
kedamaian pikiran dan mempertahankan harga diri. Anda
membangun kekuatan karakter, yang memberi Anda kelelua-
saan untuk melakukan pelayanan kepada Allah dan sesama.
Anda dapat dipercaya dalam pandangan Allah dan orang-
orang yang ada di sekitar Anda.

Sebaliknya, jika Anda tidak jujur dalam perkataan dan
tindakan Anda, Anda menyakiti diri sendiri dan sering kali
juga menyakiti orang lain. Jika Anda berbohong, mencuri, cu-
rang, atau tidak memberikan seluruh tenaga Anda atas pem-
bayaran yang Anda terima, Anda kehilangan harga diri Anda.
Anda kehilangan bimbingan Roh Kudus. Anda mungkin me-
nemukan bahwa Anda telah merusak hubungan dengan para
anggota keluarga dan teman-teman serta bahwa orang tidak
percaya lagi kepada Anda.

Jujur sering kali memerlukan keberanian dan pengurban-
an, khususnya ketika orang lain berusaha membujuk Anda
untuk membenarkan perilaku yang tidak jujur. Jika Anda me-
nemukan diri Anda berada dalam situasi seperti itu, ingatlah
bahwa kedamaian kekal yang datang dari menjadi jujur ada-
lah lebih berharga daripada kesenangan sesaat dari mengiku-
ti dorongan teman sebaya.

Rujukan tambahan: Keluaran 20:16; 2 Nefi 9:34; A&P 97:8

Kekhidmatan

Kekhidmatan adalah rasa hormat dan kasih yang dalam.
Jika Anda memiliki sikap khidmat terhadap Allah, Anda
menghormati-Nya, mengungkapkan rasa syukur Anda kepa-
da-Nya, serta mematuhi perintah-perintah-Nya.

Anda hendaknya khidmat dalam perilaku dan juga sikap
Anda. Perilaku khidmat mencakup doa, pembelajaran tulisan
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suci, berpuasa, dan pembayaran persepuluhan serta persem-
bahan. Itu mencakup mengenakan pakaian yang sopan dan
menggunakan bahasa yang bersih dan baik. Tingkat kekhid-
matan Anda terlihat dalam memilih musik dan hiburan lain-
nya, dalam cara Anda membahas hal-hal yang kudus, serta
dalam cara Anda berpakaian dan bertindak saat Anda meng-
hadiri gereja dan bait suci. Anda menunjukkan kekhidmatan
Anda bagi Tuhan ketika Anda melayani orang lain dan mem-
perlakukan mereka dengan kebaikan dan kehormatan.

Sewaktu Anda menjadi lebih khidmat, Anda akan melihat
suatu perubahan yang lembut dalam kehidupan Anda. Tuhan
akan mencurahkan Roh-Nya lebih banyak kepada Anda.
Kesulitan dan kebingungan Anda akan berkurang. Anda akan
dapat menerima wahyu untuk menolong Anda mengatasi ma-
salah-masalah pribadi dan keluarga.

Sama seperti kekhidmatan membawa Anda lebih dekat
kepada Allah, ketidakkhidmatan identik dengan tujuan mu-
suh. Setan akan menggoda Anda untuk mengikuti kecende-
rungan dunia yang mengarah pada lebih banyak kegaduhan,
kesenangan, dan pertengkaran serta mengarah pada kurang-
nya pengendalian diri serta harga diri. Seperti seorang ko-
mandan yang sedang mempersiapkan sebuah serangan
militer, dia akan mencoba mengacaukan saluran komunikasi
antara Anda dengan Tuhan. Berhati-hatilah terhadap taktik
yang seperti itu, dan berusahalah untuk khidmat dalam se-
gala sesuatu yang Anda lakukan.

Rujukan tambahan: Imamat 26:2; Mazmur 89:5–7; Ibrani 12:28; A&P
59:21; 63:61–62, 64; 109:21

Lihat juga Iman; Rasa Syukur; Kesopanan; Doa; Wahyu; Peribadatan

Keluarga

Pada tanggal 23 September 1995, Presiden Gordon B.
Hinckley, Presiden Gereja ke-15, membacakan pernyataan
berikut dalam pertemuan umum Lembaga Pertolongan.
Pernyataan terilhami ini, berjudul “Keluarga: Pernyataan kepa-
da Dunia,” telah menjadi pernyataan resmi mengenai keluarga:
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“Kami, Presidensi Utama dan Dewan Dua Belas Rasul
Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, de-
ngan sungguh-sungguh menyatakan bahwa pernikahan anta-
ra 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 meneri-
ma rencana-Nya melalui mana anak-anak-Nya dapat mem-
peroleh tubuh jasmani dan mendapatkan pengalaman
duniawi untuk maju ke arah kesempurnaan dan pada akhir-
nya mencapai tujuan ilahinya sebagai seorang ahli waris kehi-
dupan kekal. Rencana kebahagiaan yang ilahi memungkinkan
hubungan keluarga untuk dilanjutkan setelah kematian. Tata
cara dan perjanjian kudus yang tersedia di bait suci yang ku-
dus 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 menyata-
kan bahwa Allah telah memerintahkan agar kuasa pencipta-
an 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 di-
ciptakan telah ditetapkan secara ilahi. Kami menegaskan ke-
kudusan dan pentingnya dalam rencana kekal Allah.

Suami dan istri memiliki tanggung jawab kudus untuk
mengasihi dan memelihara satu sama lain dan anak-anak
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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 mema-
tuhi 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 ha-
dapan 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 menghor-
mati perjanjian pernikahan dengan kesetiaan mutlak.
Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga paling mungkin di-
capai bila didasarkan pada ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus.
Pernikahan dan keluarga yang berhasil ditegakkan dan diper-
tahankan dengan asas-asas iman, doa, pertobatan, pengam-
punan, rasa hormat, kasih, kasih sayang, kerja, dan kegiatan
rekreasi yang sehat. Berdasarkan rancangan ilahi, para ayah
hendaknya memimpin keluarga mereka dengan kasih dan ke-
benaran, serta bertanggung jawab untuk menyediakan kebu-
tuhan hidup dan perlindungan bagi keluarganya. Para ibu
terutama bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak me-
reka. Dalam tanggung jawab kudus ini, para ayah dan ibu
berkewajiban untuk saling membantu sebagai pasangan yang
setara. Cacat, kematian, atau keadaan lainnya mungkin meng-
haruskan penyesuaian peran. Kerabat lain hendaknya mem-
berikan dukungan bila dibutuhkan.

Kami memperingatkan bahwa orang yang melanggar per-
janjian kemurnian akhlak, yang menganiaya pasangan atau
keturunan, atau yang gagal memenuhi tanggung jawab kelu-
arga, pada suatu hari akan bertanggung jawab di hadapan
Allah. Lebih lanjut, kami memperingatkan bahwa pecahnya
keluarga akan mendatangkan bencana pada perorangan,
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masyarakat, dan bangsa, bencana yang dinubuatkan oleh pa-
ra nabi zaman dahulu dan zaman modern.

Kami mengimbau para penduduk dan pejabat peme-
rintahan yang bertanggung jawab di mana pun untuk
menganjurkan hal-hal tersebut yang dirancang untuk mem-
pertahankan dan menguatkan keluarga sebagai unit dasar
dari masyarakat” (Liahona, Oktober 1998, 24).

Lihat juga Malam Keluarga; Pernikahan; Bait Suci

Kemalangan

Sebagai bagian dari rencana penebusan Bapa Surgawi,
Anda mengalami kemalangan selama kefanaan. Kesulitan,
kekecewaan, kesedihan, penyakit, dan sakit hati adalah bagi-
an sulit dari kehidupan, namun hal itu dapat menuntun pa-
da pertumbuhan, pemurnian, serta kemajuan rohani bila
Anda berpaling kepada Tuhan.

Kemalangan datang dari sumber-sumber yang berbeda.
Kadang-kadang Anda mungkin menghadapi tantangan seba-
gai akibat dari kesombongan dan ketidakpatuhan Anda sen-
diri. Tantangan-tantangan ini dapat dihindari melalui
kehidupan yang bajik. Tantangan-tantangan lainnya hanya-
lah bagian alami dari kehidupan dan kadang-kadang mung-
kin timbul saat Anda hidup dengan bajik. Misalnya, Anda
dapat mengalami kesulitan pada saat sakit atau ketidakpasti-
an atau saat kematian orang-orang terkasih. Kemalangan ka-
dang-kadang datang karena pilihan-pilihan yang buruk dan
kata-kata serta tindakan yang menyakitkan dari orang lain.

Menemukan Kedamaian dan Sukacita dalam Kemalangan

Anda dapat menemukan kedamaian dan sukacita bah-
kan ketika Anda berjuang mengatasi tantangan dan kesedih-
an. Kitab Mormon menyertakan sebuah kisah mengenai
umat yang saleh yang mempelajari kebenaran ini. Karena
menderita dalam penawanan di bawah seorang penguasa
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yang kejam, mereka mencurahkan isi hati mereka kepada
Allah (lihat Mosia 24:8–12). Tuhan menjawab:

“Angkatlah kepalamu dan legakanlah hatimu, karena
Aku tahu akan perjanjian yang telah kaubuat kepada-Ku dan
Aku akan membuat perjanjian dengan umat-Ku serta mem-
bebaskan mereka dari perbudakan.

Dan Aku juga akan meringankan beban yang dibebankan
di atas bahumu, sehingga kamu bahkan tidak merasakannya
di atas punggungmu, sekalipun kamu diperbudak, dan ini
akan Aku lakukan agar kamu dapat berdiri sebagai para saksi
bagi-Ku sesudah ini dan agar kamu tahu dengan pasti bahwa
Aku, Tuhan Allah, mengunjungi umat-Ku di dalam kesengsa-
raan mereka” (Mosia 24:13–14).

Umat Tuhan menanggapi dengan iman, dan “beban yang
diletakkan di atas [mereka] diringankan. Ya, Tuhan telah
menguatkan mereka agar mereka dapat menanggung beban
mereka dengan mudah dan mereka menyerahkan diri dengan
senang hati dan dengan sabar kepada segala kehendak
Tuhan” (Mosia 24:15).

Seperti orang-orang yang saleh ini, Anda dapat “menye-
rahkan diri dengan senang hati dan dengan sabar kepada se-
gala kehendak Tuhan,” dengan mengetahui bahwa Dia akan
menguatkan Anda dalam kesulitan-kesulitan Anda. Dia te-
lah berjanji, “segala hal yang telah menyebabkan penderita-
anmu akan bekerja sama demi kebaikanmu, dan demi
kemuliaan nama-Ku” (A&P 98:3).

Mengatasi Kemalangan dengan Iman

Keberhasilan dan kebahagiaan Anda, baik saat ini dan
dalam kekekalan, sebagian besar bergantung pada cara Anda
mengatasi kesulitan hidup.

Sebuah kisah dalam Kitab Mormon menggambarkan
tanggapan-tanggapan yang berbeda terhadap kemalangan.
Nabi Lehi dan keluarganya telah melakukan perjalanan di pa-
dang belantara selama beberapa hari, dengan menggunakan
busur dan panah mereka untuk berburu makanan. Keluarga
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itu menghadapi kesulitan ketika para putra Lehi tidak lagi da-
pat menggunakan busur mereka. Busur Laman dan Lemuel
kehilangan daya rentangnya, dan busur Nefi rusak. Karena la-
par dan lelah, Laman dan Lemuel mulai mengeluh terhadap
Tuhan. Bahkan Lehi mulai menggerutu. Nefi, sebaliknya, ti-
dak mau bersedih. Dia terus bekerja. Dia menceritakan, “Aku,
Nefi, membuat sebuah busur dari kayu dan dari batang yang
lurus sebuah anak panah. Demikianlah aku mempersenjatai
diri dengan sebuah busur dan sebuah anak panah, berikut se-
buah umban dan batu-batu. Dan aku berkata kepada ayahku:
Ke manakah aku harus pergi untuk memperoleh makanan?”
Direndahkan hatinya karena perkataan Nefi, Lehi bertanya
kepada Tuhan ke mana mereka harus pergi mencari makanan.
Tuhan menjawab doanya dan menuntun Nefi ke sebuah tem-
pat di mana dia dapat memperoleh makanan (lihat 1 Nefi
16:15–31).

Ketika beberapa orang menghadapi kemalangan, mereka
seperti Laman dan Lemuel. Mereka mengeluh dan merasa se-
dih. Mereka mengajukan pertanyaan seperti “Mengapa ini
harus terjadi pada saya? Mengapa saya harus mengalami hal
ini sekarang? Apa yang telah saya lakukan sehingga harus
menerima hukuman ini?” Pertanyaan-pertanyaan itu memi-
liki kekuatan untuk mendominasi pikiran mereka. Pertanyaan-
pertanyaan seperti itu dapat membuat mereka sulit berpikir,
menguras tenaga mereka, dan menyingkirkan mereka dari
pengalaman-pengalaman yang Tuhan ingin agar mereka teri-
ma. Ketimbang mengatasi dengan cara ini, Anda hendaknya
mengikuti teladan Nefi. Pertimbangkanlah untuk mengaju-
kan pertanyaan-pertanyaan seperti, “Apa yang harus saya la-
kukan? Apa yang harus saya pelajari dari pengalaman ini?
Haruskah saya berubah? Siapa yang harus saya tolong?
Bagaimana saya dapat mengingat banyak berkat saya pada
saat-saat sulit ini?”

Jenis kemalangan yang berbeda memerlukan penangan-
an yang berbeda pula. Misalnya, jika Anda terserang penya-
kit, Anda mungkin hanya perlu menjadi pasien dan setia. Jika
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Anda menderita karena perkataan atau tindakan orang lain,
Anda hendaknya berusaha memaafkan mereka yang telah
menyakiti Anda. Jika Anda adalah korban perundungan,
Anda hendaknya mencari pertolongan dengan segera. Jika
pencobaan datang karena ketidakpatuhan Anda sendiri,
Anda hendaknya memperbaiki perilaku Anda dan dengan
rendah hati mencari pengampunan.

Meskipun beberapa tanggapan Anda terhadap kema-
langan akan bervariasi, satu tanggapan hendakya bersifat—
kepercayaan Anda kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus.
Nabi Alma mengajarkan, “Barangsiapa yang mau menaruh
kepercayaannya kepada Allah akan dibantu di dalam perco-
baan, kesulitan dan kesengsaraan mereka dan akan diangkat
pada hari terakhir” (Alma 36:3).

Percaya kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus

Ketika Anda percaya pada Bapa dan Putra, Anda tahu
pasti bahwa Mereka mengasihi Anda dengan sempurna—
bahwa Mereka ingin Anda menjadi bahagia dan bahwa
Mereka akan menolong Anda tumbuh secara rohani. Anda
mematuhi perintah-perintah. Anda berusaha mengetahui ke-
hendak Mereka, dan Anda melakukan apa yang Mereka
inginkan bahkan saat Anda menginginkan yang lainnya.
Doa-doa Anda memohon pertolongan disertai dengan pema-
haman bahwa Bapa Surgawi tidak akan memecahkan semua
masalah seketika itu juga—bahwa Dia mungkin membiarkan
Anda menunggu agar Anda dapat terus belajar dan tumbuh.
Melalui semua itu, Anda menemukan penghiburan dalam
kepastian bahwa Juruselamat memahami kesulitan-kesulitan
Anda secara sempurna. Sebagai bagian dari Kurban
Tebusan-Nya yang tak terbatas, Dia mengambil ke atas diri-
Nya “rasa sakit dan penyakit umat-Nya.” Dia mengambil ke
atas diri-Nya “kelemahan mereka, agar hatinya dipenuhi be-
las kasihan secara jasmani, agar Ia mengetahui secara jasma-
ni bagaimana memberi pertolongan kepada umat-Nya sesuai
dengan kelemahan mereka” (Alma 7:11–12). Karena Dia telah
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mengalami rasa sakit Anda, Dia mengetahui cara menolong
Anda. Jika Anda bergantung kepada-Nya dalam iman, Dia
akan menguatkan Anda untuk bertahan mengatasi kesulitan
apa pun yang Anda alami.

Jika Anda berusaha memercayai Tuhan selama masa-ma-
sa sulit Anda, ingatlah nasihat berikut yang diberikan mela-
lui Nabi Joseph Smith:

“Dia yang beriman dalam pencobaan, upah orang itu
akan lebih besar di dalam kerajaan surga.

Pada waktu sekarang, kamu tidak dapat melihat dengan
mata biasa mengenai rencana Allahmu mengenai hal-hal
yang akan datang sesudah ini, dan kemuliaan yang akan me-
nyusul setelah banyak pencobaan.

Karena setelah banyak pencobaan datanglah berkat”
(A&P 58:2–4).

Rujukan tambahan: Ibrani 4:15–16; 2 Nefi 2:11–24; Mosia 23:21–22; A&P
105:6; 121:7–9; 122

Lihat juga Pengampunan; Pengharapan; Kedamaian; Rencana
Keselamatan; Pertobatan

Kematian Jasmani

Kematian jasmani adalah terpisahnya roh dari tubuh fa-
na. Kejatuhan Adam mendatangkan kematian jasmani ke du-
nia (lihat Musa 6:48).

Kematian adalah bagian penting dari rencana keselamat-
an Bapa Surgawi (lihat 2 Nefi 9:6). Untuk menjadi seperti
Bapa Kekal kita, kita harus mengalami kematian dan kemu-
dian menerima tubuh yang dibangkitkan dan sempurna.

Ketika tubuh jasmani mati, roh terus hidup. Di dunia
roh, roh orang-orang yang benar “diterima di dalam keada-
an bahagia, yang disebut firdaus, suatu keadaan yang te-
nang, suatu keadaan yang damai, di mana mereka akan
beristirahat dari segala kesulitan mereka dan dari segala per-
soalan dan kedukaan” (Alma 40:12). Sebuah tempat yang di-
sebut penjara roh disediakan bagi “mereka yang [telah] mati
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dalam dosa-dosa mereka tanpa sebuah pengetahuan akan
kebenaran atau dalam pelanggaran karena menolak para na-
bi” (Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan
Orang yang Telah Mati:32). Kepada roh-roh yang di penjara
“diajarkan beriman kepada Allah, bertobat dari dosa, pem-
baptisan pengganti bagi penghapusan dosa, karunia Roh
Kudus dengan penumpangan tangan, serta segala asas Injil
yang perlu untuk mereka ketahui supaya dapat menilai diri
mereka sendiri” (Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai
Penebusan Orang yang Telah Mati:33–34). Jika mereka mene-
rima asas-asas Injil, bertobat dari dosa-dosa mereka, serta
menerima tata cara-tata cara yang dilaksanakan secara per-
wakilan di dalam bait suci, mereka akan disambut ke dalam
firdaus.

Karena Kurban Tebusan dan Kebangkitan Yesus Kristus,
kematian jasmani hanya bersifat sementara: “Karena sama
seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam
persekutuan dengan Kristus” (1 Korintus 15:22). Semua
orang akan dibangkitkan, yang berarti bahwa setiap roh se-
seorang akan dipersatukan kembali dengan tubuhnya—“di-
pulihkan kepada bentuknya yang tepat dan sempurna” dan
tidak lagi tunduk kepada kematian (Alma 40:23; lihat juga
Alma 11:44–45).

Barangkali Anda telah mengalami rasa sakit yang datang
saat kematian seorang anggota keluarga atau teman. Adalah
wajar merasakan kepedihan pada saat-saat seperti itu.
Sesungguhnya, kedukaan adalah salah satu ungkapan terda-
lam dari kasih. Tuhan berfirman, “Kamu harus hidup bersa-
ma-sama dalam kasih, sedemikian rupa sehingga kamu akan
menangisi mereka yang meninggal” (A&P 42:45). Selama ki-
ta mengasihi orang lain dalam kehidupan ini, kita akan me-
rasakan dukacita ketika orang meninggal.

Bahkan ketika Anda berdukacita pada saat kematian
orang-orang yang Anda kasihi, Anda akan menerima penghi-
buran dalam janji kebangkitan dan dalam kepastian bahwa
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keluarga dapat bersatu selama-lamanya. Anda dapat “meli-
hat alasan besar untuk bersedih dan juga untuk bersukacita—
bersedih karena kematian dan kehancuran di antara manusia
dan bersukacita karena terang Kristus untuk kehidupan”
(Alma 28:14; lihat juga ayat 9–13).

Selain menerima penghiburan ketika orang-orang terkasih
meninggal, Anda dapat menerima kedamaian dengan penge-
tahuan bahwa Anda akhirnya akan mati. Jika Anda menjalan-
kan Injil, Anda dapat mengingat Janji Tuhan, “Mereka yang
mati di dalam nama-Ku tidak akan merasakan kematian, kare-
na hal itu akan manis bagi mereka” (A&P 42:46).
Rujukan tambahan: Yesaya 25:8; 1 Korintus 15:51–58; 2 Nefi 9:6–15;
Mosia 16:6–8
Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Firdaus; Rencana Keselamatan;
Kebangkitan

Kematian Rohani

Kematian rohani adalah terpisahnya dari Allah. Tulisan
suci mengajarkan dua sumber kematian rohani. Sumber perta-
ma adalah Kejatuhan, dan kedua adalah ketidakpatuhan kita.

Nabi samuel dalam Kitab Mormon mengajarkan,
“Segenap umat manusia, oleh jatuhnya Adam telah disingkir-
kan dari hadirat Tuhan, dianggap mati, baik mengenai hal-hal
jasmani maupun hal-hal rohani” (Helaman 14:16). Selama ke-
hidupan kita di bumi, kita dipisahkan dari hadirat Allah.
Melalui Kurban Tebusan, Yesus Kristus menebus semua orang
dari kematian rohani. Samuel bersaksi bahwa Kebangkitan
Juruselamat “menebus segenap umat manusia dari kematian
pertama—kematian rohani itu …. Tetapi lihatlah, kebangkitan
Kristus menebus umat manusia, ya, bahkan segenap umat ma-
nusia dan membawa mereka kembali ke hadirat Tuhan”
(Helaman 14:16–17). Nabi Lehi mengajarkan bahwa karena
Kurban Tebusan, “semua orang datang kepada Allah. Oleh ka-
rena itu mereka berdiri di hadirat-Nya untuk diadili oleh-Nya
sesuai dengan kebenaran dan kekudusan yang ada pada-
Nya” (2 Nefi 2:10).
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Selain itu kematian rohani datang sebagai akibat dari ke-
tidakpatuhan kita sendiri. Dosa-dosa kita membuat kita tidak
bersih dan tidak dapat tinggal di hadirat Allah (lihat Roma
3:23; Alma 12:12–16, 32; Helaman 14:18; Musa 6:57). Melalui
Kurban Tebusan, Yesus Kristus menawarkan penebusan dari
kematian rohani ini, tetapi hanya jika kita menjalankan iman
kepada-Nya, bertobat dari dosa-dosa kita, serta mematuhi
asas-asas dan tata cara-tata cara Injil (lihat Alma 13:27–30;
Helaman 14:19; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-3).

Rujukan tambahan: 1 Nefi 15:33–35; Alma 40:26; 42:23

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Iman; Kejatuhan; Kepatuhan;
Pertobatan; Dosa

Kematian Rohani (lihat Kematian, Rohani)

Kemurnian Akhlak

Kemurnian akhlak adalah kemurnian seksual, suatu kon-
disi yang “menyenangkan Allah” (Yakub 2:7). Untuk menjadi
murni, Anda harus menjadi bersih secara moral dalam pikir-
an, perkataan, dan tindakan Anda. Anda seharusnya tidak
memiliki hubungan seksual apa pun sebelum Anda menikah
secara sah. Jika Anda telah menikah, Anda harus benar-benar
setia kepada suami atau istri Anda.

Keintiman fisik antara suami dan istri adalah indah dan
kudus. Itu ditahbiskan oleh Allah untuk penciptaan anak-
anak dan untuk pengungkapan kasih dalam pernikahan.

Di dunia zaman sekarang, Setan telah menuntun banyak
orang untuk memercayai bahwa hubungan seksual di luar
nikah dapat diterima. Tetapi dalam pandangan Allah, itu
adalah dosa serius. Itu adalah perundungan terhadap kuasa
yang telah Dia berikan kepada kita untuk menciptakan kehi-
dupan. Nabi Alma mengajarkan bahwa dosa seksual lebih
serius daripada dosa apa pun kecuali pembunuhan dan pe-
nyangkalan terhadap Roh Kudus (lihat Alma 39:3–5).
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Kadang-kadang orang berusaha meyakinkan dirinya bah-
wa hubungan seksual di luar nikah dapat diterima jika si pe-
laku saling mencintai. Ini tidak benar. Melanggar hukum
kemurnian akhlak dan mendorong orang lain untuk melaku-
kannya bukan suatu ungkapan kasih. Orang yang saling men-
cintai tidak akan pernah membahayakan kebahagiaan dan
keselamatan orang lain untuk ditukar dengan kesenangan pri-
badi yang bersifat sesaat.

Jika orang saling cukup peduli untuk mematuhi hukum
kemurnian akhlak, kasih, kepercayaan, dan tekad mereka
akan meningkat, yang menghasilkan kebahagiaan dan persa-
tuan yang lebih besar. Sebaliknya, hubungan yang dibangun
pada amoralitas seksual akan segera berakhir. Mereka yang
terlibat dalam amoralitas seksual sering kali merasa takut,
bersalah, dan malu. Kegetiran, kecemburuan, dan kebencian
segera menggantikan perasaan positif apa pun yang pernah
hadir dalam hubungan mereka.

Bapa Surgawi telah memberi kita hukum kemurnian
akhlak untuk perlindungan kita. Kepatuhan terhadap hu-
kum ini penting bagi kedamaian dan kekuatan karakter pri-
badi serta bagi kebahagiaan dalam rumah tangga. Sewaktu
Anda menjaga diri Anda murni secara seksual, Anda akan
menghindari kerusakan rohani dan emosi yang selalu datang
dari melakukan hubungan intim seksual dengan seseorang
di luar nikah. Anda akan menjadi peka terhadap bimbingan,
kekuatan, penghiburan, dan perlindungan dari Roh Kudus,
dan Anda akan memenuhi syarat penting untuk menerima
rekomendasi bait suci dan berperan serta dalam tata cara-ta-
ta cara bait suci.

Dosa Seksual

Tuhan dan para nabi-Nya mengutuk amoralitas seksual.
Semua hubungan seksual di luar nikah melanggar hukum
kemurnian akhlak dan secara jasmani serta rohani berbahaya
bagi mereka yang melakukannya.
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Sepuluh Perintah mencakup perintah agar kita tidak me-
lakukan perzinaan, yaitu melakukan hubungan seksual anta-
ra seorang pria yang telah menikah dan orang lain selain
istrinya atau antara seorang wanita yang telah menikah de-
ngan orang lain selain suaminya (lihat Keluaran 20:14). Rasul
Paulus mengatakan bahwa ini adalah “kehendak Allah” bah-
wa kita “menjauhi percabulan,” yaitu hubungan seksual an-
tara seseorang yang belum menikah dengan orang lain
(1 Tesalonika 4:3). Para nabi zaman akhir berulang kali ber-
bicara menentang dosa-dosa ini dan menentang praktik-
praktik jahat akan perundungan seksual.

Seperti halnya pelanggaran-pelanggaran lainnya terha-
dap hukum kemurnian akhlak, kegiatan homoseksual adalah
dosa serius. Itu bertentangan dengan tujuan seksualitas ma-
nusia (lihat Roma 1:24–32). Itu menghancurkan hubungan
penuh kasih dan menghalangi orang-orang menerima ber-
kat-berkat yang dapat ditemukan dalam kehidupan keluarga
dan tata cara-tata cara Injil yang menyelamatkan.

Semata-mata menahan diri dari melakukan hubungan
seksual di luar nikah tidaklah cukup menurut standar Tuhan
mengenai kemurnian pribadi. Tuhan memerlukan standar
moral yang tinggi dari para murid-Nya, termasuk kesetiaan
penuh kepada pasangan dalam pikiran dan tindakan. Dalam
Khotbah di Bukit, Dia berfirman, “Kamu telah mendengar
firman: Jangan berzina. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap
orang yang memandang perempuan serta menginginkannya,
sudah berzina dengan dia di dalam hati” (Matius 5:27–28). Di
zaman akhir Dia telah menyatakan, “Jangan engkau … ber-
buat zina, … atau segala sesuatu yang serupa itu” (A&P 59:6).
Dan Dia telah menekankan kembali asas yang Dia ajarkan da-
lam Khotbah di Bukit, “Dia yang memandang seorang pe-
rempuan dan bernafsu kepadanya, atau jika seseorang
berbuat zina di dalam hatinya, mereka tidak akan mendapat
Roh, tetapi akan menolak iman dan akan takut” (A&P 63:16).
Peringatan ini berlaku bagi semua orang, baik yang telah me-
nikah maupun lajang.
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Apabila Anda telah berbuat dosa seksual, berbicaralah
dengan uskup atau presiden cabang Anda agar dia dapat me-
nolong Anda melalui proses pertobatan (lihat “Pertobatan,”
hlm. 175–179).

Jika Anda menemukan diri Anda mengalami kesulitan
dalam melawan godaan seksual, termasuk perasaan tertarik
dengan sesama jenis, jangan menyerah pada godaan itu.
Pastikan bahwa Anda dapat memilih untuk menghindari si-
kap seperti itu. Anda dapat menerima bantuan Tuhan ketika
Anda berdoa memohon kekuatan dan berusaha mengatasi
masalah itu. Sebagai bagian dari proses ini, Anda hendaknya
mencari nasihat dari uskup atau presiden cabang Anda. Dia
akan menolong Anda.

Mematuhi Hukum Kemurnian Akhlak

Terlepas betapa kuatnya godaan itu kelihatannya, Tuhan
akan menolong Anda untuk menolak hal itu jika Anda me-
milih untuk mengikuti-Nya. Rasul Paulus menyatakan,
“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-
pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan
kamu dicobai melampaui kekuatanmu” (1 Korintus 10:13).
Nasihat berikut dapat menolong Anda mengatasi godaan
yang datang bertubi-tubi dan terang-terangan di dunia za-
man sekarang:

Putuskan sekarang untuk menjadi murni. Anda perlu mem-
buat keputusan ini hanya sekali. Buatlah keputusan seka-
rang, sebelum godaan datang, dan biarkan keputusan Anda
menjadi sangat kuat dan dengan tekad yang dalam sehingga
keputusan itu tak tergoyahkan. Tetapkan sekarang bahwa
Anda tidak akan pernah melakukan apa pun di luar perni-
kahan untuk membangkitkan gairah emosi yang seharusnya
hanya disalurkan dalam pernikahan. Jangan membangkitkan
gairah-gairah itu dalam tubuh orang lain atau tubuh Anda
sendiri. Tetapkan sekarang bahwa Anda akan setia sepenuh-
nya kepada pasangan Anda.

Kemurnian Akhlak

89



Kendalikan pikiran Anda. Tidak seorang pun melakukan
dosa seksual dalam sekejab. Perbuatan amoral selalu dimulai
dengan pikiran-pikiran yang tidak murni. Jika Anda membiar-
kan pikiran-pikiran Anda berfokus pada hal-hal yang amoral,
Anda telah mengambil langkah pertama menuju amoralitas.
Pergilah segera dari situasi yang dapat menuntun Anda untuk
berbuat dosa. Berdoalah memohon kekuatan langsung untuk
menolak godaan dan mengendalikan pikiran-pikiran Anda.
Buatlah ini menjadi bagian dari doa Anda setiap hari.

Jauhkan diri dari pornografi. Jangan melihat, membaca,
atau mendengarkan apa pun yang menggambarkan atau
menguraikan tubuh manusia atau perilaku seksual sedemi-
kian rupa sehingga dapat membangkitkan perasaan seksual.
Bahan-bahan pornografi mencandukan dan menghancur-
kan. Hal itu dapat merampok rasa harga diri Anda dan ke-
mampuan untuk melihat keindahan dunia ini. Itu dapat
menghancurkan kendali diri Anda dan menuntun Anda pa-
da pikiran-pikiran jahat dan perilaku perundungan.

Jika Anda lajang dan sedang berkencan, senantiasa perlakukan
teman kencan Anda dengan hormat. Jangan pernah memperlaku-
kan dia sebagai suatu obyek untuk memenuhi keinginan-kei-
nginan yang penuh nafsu. Dengan seksama rencanakan
kegiatan yang bersifat positif dan membangun agar Anda dan
teman kencan Anda tidak ditinggalkan sendirian tanpa berbu-
at apa-apa. Beradalah di tempat-tempat yang aman sehingga
Anda dapat dengan mudah mengendalikan diri Anda. Jangan
ikut dalam pembicaraan atau kegiatan yang membangkitkan
gairah seksual. Jangan melakukan ciuman yang penuh nafsu,
rebahan dengan atau berada di atas tubuh orang lain, ataupun
menyentuh bagian-bagian pribadi dan kudus dari tubuh
orang lain, dengan atau tanpa busana. Jangan membiarkan si-
apa pun melakukan hal-hal seperti itu dengan Anda.

Jika Anda telah menikah, setialah kepada pasangan Anda dalam
pikiran, perkataan, dan tindakan Anda. Tuhan telah berfirman,
“Hendaknya engkau mengasihi istrimu dengan sepenuh hati-
mu, dan bersatu dengan dia dan tidak dengan orang lain. Dan
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dia yang memandang seorang perempuan dan bernafsu kepa-
danya akan mengingkari iman, dan tidak akan memiliki Roh,
dan kalau dia tidak bertobat akan disingkirkan” (A&P
42:22–23). Jangan bersikap genit dalam cara apa pun. Sebanyak
mungkin, hindari berada sendirian dengan siapa pun yang
berlainan jenis. Tanyakan pada diri Anda sendiri apakah pa-
sangan Anda akan merasa senang jika dia mengetahui perka-
taan dan perbuatan Anda. Ingatlah nasihat Rasul Paulus
“jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan” (1 Tesalonika
5:22). Ketika Anda menjauhkan diri dari keadaan semacam itu,
godaan tidak akan berpeluang untuk tumbuh.

Pengampunan bagi yang Bertobat

Jalan yang terbaik adalah kebersihan moral seutuhnya.
Adalah salah melakukan dosa seksual dengan pikiran bahwa
Anda akan bertobat kemudian. Sikap ini sudah merupakan
dosa, yang menunjukkan ketidakhormatan kepada Tuhan
dan perjanjian-perjanjian yang Anda buat dengan-Nya.
Meskipun demikian, jika Anda telah melakukan dosa seksual,
Tuhan menawarkan pengampunan jika Anda bertobat.

Pertobatan itu sulit, namun mungkin. Anda dapat diber-
sihkan kembali (lihat Yesaya 1:18). Kepedihan karena dosa
dapat digantikan dengan damai pengampunan yang manis.
Untuk belajar apa yang harus Anda lakukan untuk bertobat,
lihat “Pertobatan,” hlm. 175–179.

Berkerjalah menuju hari ketika Anda akan menjadi layak
untuk memasuki bait suci, dibimbing dengan perkataan
Pemazmur:

“Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah
yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus?

Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya”
(Mazmur 24:3–4).

Rujukan tambahan: Keluaran 20:14; 1 Korintus 6:18–20; Alma 38:12;
3 Nefi 12:27–30

Lihat juga Pernikahan; Pornografi
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Kemurtadan

Jika individu atau kelompok orang berpaling dari asas-
asas Injil, mereka berada dalam keadaan murtad.

Periode kemurtadan universal telah terjadi sepanjang se-
jarah dunia. Setelah masa-masa kesalehan, orang-orang sering
berpaling pada kejahatan. Satu contohnya adalah Kemurtadan
Besar, yang terjadi setelah Juruselamat menegakkan Gereja-
Nya. Setelah kematian Juruselamat dan para Rasul-Nya,
orang-orang memutarbalikkan asas-asas Injil dan membuat
perubahan-perubahan tidak sah dalam organisasi Gereja dan
tata cara-tata cara keimamatan. Karena kejahatan yang telah
menyebar luas ini, Tuhan menarik wewenang keimamatan da-
ri bumi.

Selama Kemurtadan Besar, orang-orang tidak memiliki
petunjuk ilahi dari para nabi yang hidup. Banyak gereja didi-
rikan, namun tidak memiliki kuasa imamat untuk memimpin
umat kepada pengetahuan yang benar tentang Allah Bapa dan
Yesus Kristus. Bagian-bagian dari tulisan suci diubah atau hi-
lang, dan tidak seorang pun memiliki wewenang untuk meng-
anugerahkan karunia Roh Kudus atau melaksanakan tata
cara-tata cara imamat lainnya. Kemurtadan ini berlangsung
sampai Bapa Surgawi dan Putra Tunggal-Nya menampakkan
diri kepada Joseph Smith tahun 1820 dan memulai pemulihan
kegenapan Injil.

Saat ini kita hidup di zaman ketika Injil Yesus Kristus te-
lah dipulihkan. Namun tidak seperti Gereja pada zaman da-
hulu, Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman
Akhir tidak akan dikalahkan oleh kemurtadan universal.
Tulisan suci mengajarkan bahwa Gereja tidak akan pernah la-
gi dihancurkan (lihat Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai
Penebusan Orang yang Telah Mati :44; lihat juga Daniel 2:44).

Meskipun tidak akan ada lagi kemurtadan universal da-
ri kebenaran, kita masing-masing harus melindungi diri ter-
hadap kemurtadan pribadi. Anda dapat menjaga diri Anda
sendiri dari kemurtadan pribadi dengan menepati perjanji-
an-perjanjian Anda, mematuhi perintah-perintah, mengikuti
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para pemimpin Gereja, mengambil sakramen, dan terus-me-
nerus memperkuat kesaksian Anda melalui pembelajaran tu-
lisan suci, doa, serta pelayanan setiap hari.

Rujukan tambahan: Yesaya 24:5; Amos 8:11–12; Matius 24:4–14; Kisah pa-
ra Rasul 20:28–30; 2 Timotius 3:1–5, 14–15; 4:3–4; 1 Nefi 13:24–29; Mormon
1:13–14; A&P 1:15–17; Joseph Smith 2:17–19

Lihat juga Administrasi Gereja; Imamat; Pemulihan Injil

Kepatuhan

Dalam kehidupan prafana, Bapa Surgawi memimpin se-
buah Sidang Raya di Surga. Di sana kita belajar mengenai ren-
cana-Nya untuk keselamatan kita, yang menyertakan suatu
masa ujian di bumi: “Kita akan membuat sebuah bumi yang di
atasnya hal-hal ini dapat tinggal; dan dengan ini Kita akan
menguji mereka, untuk melihat apakah mereka mau melaku-
kan segala hal yang diperintahkan Tuhan Allah mereka kepa-
da mereka” (Abraham 3:24–25). Satu alasan Anda berada di
bumi ini adalah untuk memperlihatkan kesediaan Anda un-
tuk mematuhi perintah-perintah Bapa Surgawi.

Banyak orang merasa bahwa perintah-perintah terlalu
berat dan bahwa hal itu membatasi kebebasan dan pertum-
buhan pribadi. Namun Juruselamat mengajarkan bahwa ke-
bebasan sejati hanya datang dari mengikuti Dia, “Jikalau
kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah mu-
rid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenar-
an itu akan memerdekakan kamu” (Yohanes 8:31–32). Allah
memberikan perintah-perintah sebagai manfaat bagi Anda.
Hal itu merupakan petunjuk yang penuh kasih bagi kebaha-
giaan Anda dan kesejahteraan jasmani serta rohani Anda.

Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa kepatuhan ter-
hadap perintah-perintah menuntun pada berkat-berkat dari
Allah. Dia mengatakan, “Ada suatu hukum, yang ditentukan
secara pasti di surga sebelum dunia dijadikan, yang di atas-
nya semua berkat ditautkan—dan apabila kita memperoleh
suatu berkat dari Allah, maka hal itu adalah karena ketaatan
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terhadap hukum itu atas mana hal itu ditautkan” (A&P
130:20–21). Raja Benyamin juga mengajarkan asas ini. “Aku
ingin agar kamu mempertimbangkan keadaan bahagia dan
penuh berkat daripada mereka yang mematuhi perintah-pe-
rintah Allah,” dia menasihati. “Karena lihatlah, mereka telah
diberkati dalam segala hal, baik secara keduniaan maupun ro-
hani, dan jika mereka tetap setia sampai akhir, mereka akan di-
terima di dalam surga, agar dengan demikian mereka boleh
tinggal bersama Allah dalam keadaan bahagia yang tidak per-
nah berakhir. Ya, ingatlah, ingatlah, bahwa hal-hal ini benar,
karena Tuhan Allah telah memfirmankannya” (Mosia 2:41).

Kepatuhan kita terhadap perintah-perintah merupakan
ungkapan kasih kita bagi Bapa Surgawi dan Yesus Kristus.
Juruselamat berfirman, “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu
akan menuruti perintah-Ku” (Yohanes 14:15). Kemudian Dia
menyatakan, “Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan
tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah
Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya” (Yohanes 15:10).

Rujukan tambahan: Yosua 24:14–15; Pengkhotbah 12:13; Matius 7:21;
Yohanes 7:17; 1 Nefi 3:7; A&P 58:21–22; 82:8–10

Lihat juga Hak Pilihan; Rencana Keselamatan

Kerajaan Selestial (lihat Kerajaa-Kerajaan Kemuliaan)

Kerajaan Telestial (lihat Kerajaan-Kerajaan Kemuliaan)

Kerajaan Terestrial (lihat Kerajaan-Kerajaan Kemuliaan)

Kerajaan-Kerajaan Kemuliaan

Melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus, semua orang
akan dibangkitkan (lihat Alma 11:42–45). Setelah kita dibang-
kitkan, kita akan berdiri di hadapan Tuhan untuk diadili (li-
hat Wahyu 20:12; 3 Nefi 27:14). Kita masing-masing akan
ditetapkan untuk menempati sebuah tempat tinggal dalam
kerajaan kemuliaan tertentu. Tuhan mengajarkan asas ini
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ketika Dia mengatakan, “Di rumah Bapa-Ku banyak tempat
tinggal” (Yohanes 14:2).

Ada tiga kerajaan kemuliaan: kerajaan selestial, kerajaan
terestrial, dan kerajaan telestial. Kemuliaan yang Anda warisi
bergantung pada dalamnya pertobatan Anda, yang terung-
kap melalui kepatuhan Anda terhadap perintah-perintah
Tuhan. Itu akan bergantung pada sikap Anda saat menerima
“kesaksian tentang Yesus” (A&P 76:51; lihat juga ayat 74,
79, 101).

Kebinasaan

Beberapa orang tidak akan layak untuk tinggal di dalam
kerajaan kemuliaan mana pun. Mereka akan disebut “para
putra kebinasaan” dan harus “menduduki yang bukan kera-
jaan kemuliaan” (A&P 76:32; 88:24). Ini akan menjadi tempat
bagi “orang-orang yang mengenal kekuasaan [Allah], dan
yang telah dijadikan para pengambil bagian daripadanya,
dan yang telah menyerahkan diri kepada kekuasaan iblis un-
tuk dikuasai, dan menolak kebenaran dan menantang kuasa
[Allah]” (A&P 76:31; lihat juga ayat 30, 32–49).

Kerajaan Selestial

Kerajaan selestial adalah kerajaan kemuliaan tertinggi da-
ri antara ketiga kerajaan. Orang-orang yang berada di keraja-
an ini akan tinggal selamanya di hadirat Allah Bapa dan
Putra-Nya, Yesus Kristus. Ini hendaknya menjadi gol Anda:
untuk mewarisi kemuliaan selestial dan juga menolong orang
lain menerima berkat besar itu. Gol seperti itu tidak diperoleh
dengan satu usaha; gol itu dicapai sebagai hasil dari kehidup-
an yang benar seumur hidup dan kesetiaan terhadap tujuan.

Kerajaan selestial adalah tempat yang disiapkan bagi me-
reka yang telah “menerima kesaksian tentang Yesus dan per-
caya pada nama-Nya” dan telah “dijadikan sempurna melalui
Yesus Perantara daripada perjanjian yang baru, yang menye-
lenggarakan Kurban Tebusan yang sempurna ini melalui
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penumpahan darah-Nya sendiri” (A&P 76:51, 69). Untuk me-
warisi karunia ini, kita harus menerima tata cara-tata cara ke-
selamtan, mematuhi perintah-perintah, dan bertobat dari
dosa-dosa kita. Untuk penjelasan yang terperinci mengenai
mereka yang akan mewarisi kemuliaan selestial, lihat Ajaran
dan Perjanjian 76:50–70, 92–96.

Pada bulan Januari 1836 Nabi Joseph Smith menerima
sebuah wahyu yang meluaskan pemahamannya mengenai
syarat-syarat untuk mewarisi kemuliaan selestial. Surga di-
bukakan baginya, dan dia melihat kerajaan selestial. Dia ka-
gum ketika melihat kakak lelakinya, Alvin, berada di sana,
meskipun Alvin telah meninggal dunia sebelum menerima
tata cara pembaptisan (lihat Joseph Smith—Penglihatan
mengenai Kerajaan Selestial:1–6). Lalu suara Tuhan datang
kepada Nabi Joseph:

“Semua orang yang telah mati tanpa sebuah pengetahu-
an mengenai Injil ini, yang mau menerimanya seandainya
mereka dibiarkan tinggal, akan menjadi ahli waris kerajaan
selestial Allah;

Juga semua orang yang akan mati sesudah ini tanpa se-
buah pengetahuan pun mengenai hal itu, yang mau meneri-
manya dengan sepenuh hati mereka akan menjadi ahli waris
kerajaan;

Karena Aku, Tuhan, akan menghakimi semua orang se-
suai dengan pekerjaan mereka, sesuai dengan keinginan hati
mereka” (Joseph Smith—Penglihatan mengenai Kerajaan
Selestial:7–9).

Mengomentari mengenai wahyu ini, Nabi Joseph berka-
ta, “Aku juga melihat bahwa semua anak yang telah mati
sebelum mereka mencapai usia pertangungjawaban telah di-
selamatkan dalam kerajaan selestial surga” (Joseph Smith—
Penglihatan mengenai Kerajaan Selestial:10).

Dari wahyu lainnya kepada Nabi Joseph, kita belajar bah-
wa ada tiga tingkatan di dalam kerajaan selestial. Untuk dapat
dimuliakan di tingkat tertinggi dan melanjutkan secara kekal
hubungan keluarga, kita harus masuk ke dalam “perjanjian
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perkawinan yang baru dan kekal” dan setia pada perjanjian
itu. Dengan kata lain, pernikahan bait suci adalah syarat un-
tuk memperoleh tingkat tertinggi dalam kemuliaan selestial
(lihat A&P 131:1–4). Semua orang yang layak untuk memasuki
perjanjian perkawinan yang baru dan kekal akan memiliki
kesempatan itu, entah dalam kehidupan ini ataupun dalam
kehidupan yang akan datang.

Kerajaan Telestial

Kemuliaan telestial akan disediakan bagi orang-orang
yang “tidak menerima Injil Kristus, maupun kesaksian
Yesus” (A&P 76:82). Orang-orang ini akan menerima kemu-
liaan mereka setelah ditebus dari penjara roh, yang kadang-
kadang disebut neraka (lihat A&P 76:84, 106). Penjelasan
yang terperinci mengenai mereka yang akan mewarisi kemu-
liaan telestial terdapat dalam Ajaran dan Perjanjian 76:81–90,
98–106, 109–112.

Kerajaan Terestrial

Mereka yang mewarisi kemuliaan terestrial akan “mene-
rima daripada kehadiran Putra, tetapi bukan dari kegenapan
Bapa. Karena itu, mereka adalah tubuh-tubuh terestrial dan
bukan tubuh-tubuh selestial, dan berbeda dalam kemuliaan
seperti bulan berbeda daripada matahari” (A&P 76:77–78).
Secara umum, orang-orang yang berada di kerajaan terestrial
akan dihormati sebagai orang-orang “yang dibutakan oleh
kelicikan manusia” (A&P 76:75). Kelompok itu termasuk pa-
ra anggota Gereja yang “tidak berani di dalam kesaksian
Yesus” (A&P 76:79). Kelompok itu juga termasuk mereka
yang menolak kesempatan untuk menerima Injil dalam kefa-
naan namun yang kemudian menerimanya di dunia roh sete-
lah kefanaan (lihat A&P 76:73–74). Untuk mempelajari lebih
banyak mengenai mereka yang akan mewarisi kemuliaan te-
restrial, lihat Ajaran dan Perjanjian 76:71–80, 91, 97.

Kerajaan-Kerajaan Kemuliaan

97



Rujukan tambahan: 1 Korintus 15:40–42, termasuk catatan kaki 40a; A&P
88:20–39; 130:18–19

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Kehidupan Kekal; Surga;
Neraka; Rencana Keselamatan

Kerendahan Hati

Menjadi rendah hati adalah mengenali dengan penuh
syukur kebergantungan Anda kepada Tuhan—memahami
bahwa Anda memiliki kebutuhan tetap akan dukungan-Nya.
Kerendahan hati adalah suatu pengakuan bahwa bakat-bakat
dan kemampuan Anda adalah karunia dari Allah. Itu bukan
tanda kelemahan, rasa malu, atau rasa takut; itu merupakan
pertanda bahwa Anda mengetahui di mana letak kekuatan
sejati Anda. Anda dapat menjadi rendah hati dan tidak takut.
Anda dapat menjadi rendah hati serta berani.

Yesus Kristus adalah teladan kerendahan hati terbesar ki-
ta. Selama pelayanan fana-Nya, Dia senantiasa mengenali
bahwa kekuatan-Nya datang karena kebergantungan-Nya ke-
pada Bapa-Nya. Dia berfirman, “Aku tidak dapat berbuat apa-
apa …. Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan
kehendak Dia yang mengutus Aku” (Yohanes 5:30).

Tuhan akan menguatkan Anda sewaktu Anda meren-
dahkan diri di hadapan-Nya. Yakobus mengajarkan, “Allah
menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang
rendah hati …. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan
Ia akan meninggikan kamu” (Yakobus 4:6, 10).

Rujukan tambahan: Matius 18:4; 23:12; 26:39; Lukas 22:42; 1 Petrus 5:5–6;
Mosia 4:11–12; 15:6–7; Alma 5:27–28; Helaman 3:33–35; Eter 12:27; A&P
12:8; 67:10; 112:10; 136:32–33

Kesaksian

Sebuah kesaksian adalah kesaksian rohani yang diberikan
melalui Roh Kudus. Dasar dari sebuah kesaksian adalah pe-
ngetahuan bahwa Bapa Surgawi hidup dan mengasihi kita;
bahwa Yesus Kristus hidup, bahwa Dia adalah Putra Allah,
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dan bahwa Dia melaksanakan Kurban Tebusan yang tak terba-
tas; bahwa Joseph Smith adalah Nabi Allah yang dipanggil un-
tuk memulihkan Injil; bahwa kita dipimpin oleh seorang nabi
yang hidup pada zaman sekarang; dan bahwa Gereja Yesus
Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir adalah Gereja
Juruselamat yang benar di bumi. Dengan dasar ini, sebuah ke-
saksian tumbuh untuk mencakup semua asas Injil.

Membagikan Kesaksian

Dalam pertemuan puasa dan kesaksian dan dalam perca-
kapan yang Anda lakukan dengan para anggota keluarga ser-
ta teman-teman, Anda dapat merasa tergerak untuk
membagikan kesaksian Anda. Dalam contoh-contoh sema-
cam itu, ingatlah bahwa Anda tidak perlu membagikan cera-
mah yang panjang dan mengesankan. Kesaksian Anda akan
sangat kuat ketika kesaksian itu diungkapkan sebagai suatu
keyakinan yang singkat dan mendalam tentang Juruselamat,
ajaran-ajaran-Nya, serta Pemulihan. Berdoalah memohon
bimbingan, dan Roh akan menolong Anda mengetahui bagai-
mana mengungkapkan perasaan di dalam hati Anda. Anda
akan menemukan sukacita besar sewaktu Anda menolong
orang lain membagikan harapan dan keyakinan yang telah
Tuhan berikan.

Memperoleh dan Menguatkan Sebuah Kesaksian

Sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang
Suci Zaman Akhir, Anda memiliki kesempatan dan tanggung
jawab yang kudus untuk memperoleh kesaksian Anda sendi-
ri. Setelah memperoleh kesaksian, Anda memiliki tugas untuk
memeliharanya di sepanjang kehidupan Anda. Kebahagiaan
Anda dalam kehidupan ini dan di sepanjang kekekalan seba-
gian besar bergantung pada apakah Anda “berani di dalam
kesaksian Yesus” (A&P 76:79; lihat juga ayat 51, 74, 101).
Sewaktu Anda mengusahakan proses ini, ingatlah asas-asas
berikut ini:
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Pencarian untuk sebuah kesaksian dimulai dengan keinginan
yang benar dan sungguh-sungguh. Bapa Surgawi Anda mem-
berkati Anda sesuai dengan keinginan-keinginan yang baik
dari hati Anda dan upaya-upaya Anda untuk melakukan ke-
hendak-Nya. Berbicara kepada sekelompok orang yang be-
lum memiliki kesaksian akan Injil, Alma mengajarkan, “Jika
kamu bersedia menyadarkan dan membangkitkan bakatmu,
bahkan untuk suatu percobaan terhadap kata-kataku dan
menjalankan sepercik iman saja, ya, bahkan jika kamu tidak
dapat berbuat lain daripada keinginan untuk percaya, biar-
lah keinginan ini bekerja di dalam dirimu, bahkan sampai
kamu percaya dengan suatu cara sehingga kamu dapat mem-
beri tempat untuk sebagian dari kata-kataku” (Alma 32:27).

Kesaksian datang melalui pengaruh lembut Roh Kudus. Hasil
dari sebuah kesaksian dapat menakjubkan dan mengubah
kehidupan, namun karunia kesaksian biasanya datang seba-
gai suatu keyakinan yang lembut tanpa memperlihatkan ku-
asa Allah secara spektakuler. Bahkan Alma, yang telah
dikunjungi oleh seorang malaikat dan telah melihat Allah
duduk di atas takhta-Nya, perlu berpuasa dan berdoa agar
dia dapat menerima sebuah kesaksian melalui kuasa Roh
Kudus (lihat Alma 5:45–46; 36:8, 22).

Kesaksian Anda akan tumbuh secara bertahap melalui penga-
laman-pengalaman Anda. Tidak seorang pun menerima kesak-
sian yang penuh sekaligus. Kesaksian Anda akan tumbuh
lebih kuat melalui pengalaman-pengalaman Anda.
Kesaksian akan berkembang ketika Anda memperlihatkan
kesediaan Anda untuk melayani di Gereja, kapan pun Anda
dipanggil. Kesaksian akan meningkat ketika Anda membuat
keputusan-keputusan untuk mematuhi perintah-perintah.
Sewaktu Anda mengangkat dan menguatkan orang lain,
Anda akan melihat bahwa kesaksian Anda terus berkem-
bang. Sewaktu Anda berdoa dan berpuasa, mempelajari tu-
lisan suci, menghadiri pertemuan-pertemuan Gereja, serta
mendengarkan orang lain membagikan kesaksian mereka,
Anda akan diberkati dengan saat-saat ilham yang akan
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menguatkan kesaksian Anda. Saat-saat seperti itu akan da-
tang di sepanjang kehidupan Anda jika Anda berusaha men-
jalankan Injil.

Kesaksian Anda akan tumbuh sewaktu Anda membagikannya.
Jangan menunggu sampai kesaksian Anda berkembang se-
penuhnya sebelum Anda membagikannya. Bagian dari per-
kembangan kesaksian Anda datang ketika kesaksian itu
dibagikan. Sesungguhnya, Anda akan menemukan bahwa
ketika Anda memberikan apa yang Anda miliki dari kesaksi-
an Anda, kesaksian itu akan dikembalikan kepada Anda—
dengan peningkatan.

Rujukan tambahan: Yohanes 7:17; 1 Korintus 2:9–14; Yakobus 1:5–6;
Moroni 10:3–5; A&P 6:22–23; 62:3; 88:81

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Puasa dan Persembahan Puasa;
Allah Bapa; Roh Kudus; Doa; Wahyu; Karunia Rohani

Kesejahteraan

Setiap anggota Gereja memiliki dua tanggung jawab ke-
sejahteraan dasar: untuk menjadi mandiri dan untuk meme-
lihara yang miskin serta yang membutuhkan.

Orang tua memiliki tanggung jawab kudus untuk me-
nyediakan kesejahteraan jasmani dan rohani bagi anak-anak
mereka. Ketika anak-anak tumbuh semakin dewasa, mereka
menjadi lebih bertanggung jawab bagi kesejahteraan mereka
sendiri. Orang tua hendaknya mengajarkan kepada mereka
asas-asas dasar kesejahteraan, dengan menolong mereka
mempersiapkan diri untuk menjadi mandiri dan menyedia-
kan bagi keluarga mereka sendiri di masa yang akan datang.
Orang tua juga dapat memberi anak-anak kesempatan untuk
menolong memelihara yang miskin dan yang membutuhkan.

Jika Anda adalah seorang anggota dewasa Gereja, semua
nasihat berikut berlaku bagi Anda. Jika Anda adalah seorang
remaja putra atau putri, kebanyakan dari nasihat ini juga
berlaku bagi Anda, bahkan jika Anda masih sebagian besar
bergantung kepada orang tua Anda.
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Memelihara yang Miskin dan yang Membutuhkan

Tuhan telah senantiasa memerintahkan kepada umat-
Nya untuk memelihara yang miskin dan yang membutuh-
kan. Dia berfirman, “Kamu harus mengunjungi yang miskin
dan yang membutuhkan dan memberi pertolongan kepada
mereka” (A&P 44:6). Dia juga memerintahkan, “Ingatlah yang
miskin dan yang membutuhkan, yang sakit dan yang mende-
rita, karena dia yang tidak melakukan hal-hal ini, orang itu
bukan murid-Ku” (A&P 52:40).

Anda dapat memelihara yang miskin dan yang membu-
tuhkan dalam banyak cara. Salah satu cara yang penting ada-
lah melalui berpuasa dan menyumbangkan persembahan
puasa, yang digunakan uskup atau presiden cabang untuk
membantu para anggota lingkungan atau cabang yang men-
derita karena kemiskinan, penyakit, atau kesulitan lainnya.
Anda juga dapat memberikan waktu dan membagikan bakat-
bakat Anda. Anda dapat melayani para tunawisma, orang
yang cacat, janda, serta orang-orang di lingkungan tetangga
dan masyarakat Anda.

Selain memberikan pemeliharaan kepada mereka yang
membutuhkan, baik di tingkat lokal maupun secara perorang-
an, Gereja membantu orang-orang di seluruh dunia, tanpa me-
medulikan agama mereka, yang menderita akibat-akibat
bencana alam, kemiskinan, penyakit, dan krisis-krisis lainnya.
Gereja menyediakan sumber-sumber penopang hidup untuk
menolong keluarga-keluarga dan individu-individu pulih
kembali serta mengupayakan kemandirian. Sumbangan un-
tuk Dana-tetap Pendidikan Gereja menyediakan sarana bagi
para Orang Suci Zaman Akhir yang tidak beruntung untuk
melanjutkan pendidikan mereka. Para misionaris-pelayanan
Gereja menyumbangkan waktu dan sumber-sumber mereka
untuk meningkatkan kewicaksaraan [melek huruf], mening-
katkan kesehatan, serta menyediakan pelatihan.
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Menjadi Mandiri

Tanggung jawab bagi kesejahteraan sosial, emosional, ro-
hani, jasmani, dan ekonomi Anda terletak pertama pada diri
Anda sendiri, kedua pada keluarga Anda, serta yang ketiga
pada Gereja. Melalui ilham dari Tuhan dan melalui pekerjaan
Anda sendiri, Anda hendaknya menyediakan bagi diri Anda
sendiri serta keluarga Anda kebutuhan hidup secara rohani
dan jasmani.

Anda akan menjadi lebih mampu dalam memelihara diri
Anda sendiri dan keluarga Anda ketika Anda mandiri. Anda
siap untuk bertahan pada saat-saat sulit tanpa menjadi ber-
gantung pada orang lain.

Anda dapat menjadi mandiri dengan (1) mengambil man-
faat dari kesempatan-kesempatan pendidikan; (2) menjalankan
asas-asas gizi dan kesehatan yang baik; (3) mempersiapkan di-
ri dan memperoleh pekerjaan yang cocok; (4) menyimpan per-
sediaan makanan serta pakaian sesuai dengan yang diizinkan
undang-undang; (5) mengelola sumber-sumber Anda dengan
bijaksana, termasuk membayar persepuluhan dan persembah-
an puasa serta menghindari utang; dan (6) mengembangkan
kekuatan rohani, emosional, serta sosial.

Untuk menjadi mandiri, Anda harus mau bekerja. Tuhan
telah memerintahkan kepada kita untuk bekerja (lihat
Kejadian 3:19; A&P 42:42). Pekerjaan yang terhormat adalah
sumber dasar kebahagiaan, harga diri, dan kemakmuran.

Jika untuk sementara waktu Anda tidak mampu untuk
memenuhi kebutuhan dasar Anda melalui upaya-upaya Anda
sendiri atau dukungan dari para anggota keluarga, Gereja da-
pat menolong Anda. Dalam situasi tersebut, Gereja sering kali
menyediakan sumber-sumber penopang hidup untuk meno-
long Anda serta keluarga Anda menjadi mandiri kembali.

Rujukan tambahan: Yakobus 1:27; Jakub 2:17–19; A&P 42:31; 104:15–18

Lihat juga Puasa dan Persembahan Puasa; Pelayanan
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Keselamatan

Dalam percakapan Anda dengan umat Kristen lainnya,
kadang-kadang Anda mungkin ditanya, “Sudahkah Anda di-
selamatkan?” Mereka yang mengajukan pertanyaan ini biasa-
nya merujuk pada tindakan pengakuan, atau pernyataan
yang sungguh-sungguh, bahwa Anda telah menerima Yesus
Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi Anda. Dalam
mengajukan pertanyaan itu, mereka menunjukkan iman me-
reka dalam perkataan berikut, yang ditulis oleh Rasul Paulus:

“Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa
Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah
telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu
akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan di-
benarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamat-
kan” (Roma 10:9–10).

Makna Lain dari Kata Keselamatan

Dalam ajaran Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci
Zaman Akhir, istilah diselamatkan dan keselamatan memiliki
berbagai makna. Menurut makna tersebut, jawaban Anda ter-
hadap pertanyaan “Sudahkah Anda Diselamatkan?” bisa
“Ya” atau “Ya, namun dengan syarat.” Penjelasan berikut me-
maparkan enam makna berbeda dari kata keselamatan.

Keselamatan dari Kematian Jasmani. Semua orang akhirnya
mati. Namun melalui Kurban Tebusan dan Kebangkitan Yesus
Kristus, semua orang akan dibangkitkan—diselamatkan dari
kematian jasmani. Paulus bersaksi, “Karena sama seperti se-
mua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian
pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam perseku-
tuan dengan Kristus” (1 Kristus 15:22).

Keselamatan dari Dosa. Untuk dapat dibersihkan dari dosa
melalui Kurban Tebusan Juruselamat, Anda harus menjalan-
kan iman kepada Yesus Kristus, bertobat, dibaptiskan, dan me-
nerima karunia Roh Kudus (lihat Kisah para Rasul 2:37–38).
Jika Anda telah dibaptiskan dan menerima Roh Kudus melalui
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wewenang imamat yang tepat, Anda telah diselamatkan seca-
ra bersyarat dari dosa. Anda tidak akan sepenuhnya disela-
matkan dari dosa sampai Anda telah menyelesaikan
kehidupan Anda di bumi, dengan setia bertahan sampai akhir.

Camkanlah bahwa Anda tidak dapat diselamatkan dalam
dosa-dosa Anda; Anda tidak dapat menerima keselamatan tan-
pa syarat hanya dengan menyatakan kepercayaan Anda kepa-
da Kristus dengan pemahaman bahwa secara tak terelakkan
Anda akan melakukan dosa di sepanjang sisa kehidupan
Anda (lihat Alma 11:36–37). Melalui kasih karunia Allah, Anda
dapat diselamatkan dari dosa-dosa Anda (lihat Helaman
5:10–11). Untuk menerima berkat ini, Anda harus beriman ke-
pada Yesus Kristus, berusaha mematuhi perintah-perintah,
meninggalkan dosa, serta memperbarui pertobatan dan pem-
bersihan Anda melalui tata cara sakramen.

Dilahirkan Kembali. Kadang-kadang mungkin Anda dita-
nya apakah Anda telah dilahirkan kembali. Asas kelahiran
kembali secara rohani sering muncul dalam tulisan suci.
Perjanjian Baru berisikan ajaran Yesus bahwa kita harus “di-
lahirkan kembali” dan bahwa kecuali kita “dilahirkan dari air
dan Roh, [kita] tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah”
(Yohanes 3:3, 5). Ajaran ini ditegaskan dalam Kitab Mormon:
“Seluruh umat manusia, ya, orang laki-laki dan perempuan,
segenap bangsa, kaum, bahasa dan rakyat, harus dilahirkan
kembali. Ya, dilahirkan daripada Allah, diubah dari keadaan
jasmani dan keadaan mereka, yang jatuh kepada keadaan
yang benar, karena ditebus oleh Allah, menjadi para putra
dan putri-Nya; jadi mereka menjadi makhluk-makhluk baru
dan jika mereka tidak melakukan ini, mereka sama sekali ti-
dak dapat mewarisi kerajaan Allah” (Mosia 27:25–26).

Kelahiran kembali ini merupakan sebuah proses yang ter-
jadi setelah kita dibaptiskan dan menerima karunia Roh
Kudus. Itu datang sebagai akibat dari kesediaan kita “untuk
mengikat janji dengan Allah kami untuk melakukan kehen-
dak-Nya serta menaati perintah-perintah-Nya, di dalam sega-
la hal yang akan diperintahkan-Nya kepada kami, seluruh sisa
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hidup kami” (Mosia 5:5). Kemudian “hati kita telah diubah,
melalui iman kepada nama-Nya. Karena itu, [kita] dilahirkan
daripada-Nya” (Mosia 5:7). Jika Anda telah dibaptiskan dan
menerima karunia Roh Kudus, dengan perjanjian untuk
mengambil ke atas diri Anda nama Yesus Kristus, Anda dapat
mengatakan bahwa Anda telah dilahirkan kembali. Dan Anda
dapat memperbarui kelahiran kembali itu setiap hari Sabat ke-
tika Anda mengambil sakramen.

Keselamatan dari Ketidaktahuan. Banyak orang hidup dalam
keadaan gelap, tidak mengetahui terang dari Injil yang dipulih-
kan. Mereka “dijauhkan dari kebenaran karena mereka tidak
tahu di mana menemukannya” (A&P 123:12). Sebagai seorang
anggota Gereja Tuhan, Anda diselamatkan dari keadaan ini.
Anda memiliki pengetahuan tentang Allah Bapa, Yesus Kristus,
tujuan kehidupan, rencana keselamatan, dan potensi kekal
Anda. Anda dapat hidup sebagai seorang murid Juruselamat,
yang menyatakan, “Akulah terang dunia; barangsiapa meng-
ikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia
akan mempunyai terang hidup” (Yohanes 8:12).

Keselamatan dari Kematian Kedua. Kadang-kadang tulisan
suci berbicara tentang keselamatan dari kematian kedua.
Kematian kedua adalah kematian rohani terakhir—diputus-
kan dari kebenaran dan ditolak di tempat mana pun dalam
kerajaan kemuliaan (lihat Alma 12:32; A&P 88:24). Kematian
kedua ini tidak akan terjadi sampai Penghakiman Terakhir,
dan itu akan terjadi pada beberapa orang saja (lihat A&P
76:31–37). Kepada hampir setiap orang yang pernah hidup
di bumi dijanjikan keselamatan dari kematian kedua (lihat
A&P 76:40–45).

Kehidupan Kekal, atau Permuliaan. Dalam tulisan suci, kata
diselamatkan dan keselamatan sering merujuk pada kehidupan
kekal, atau permuliaan (lihat Abraham 2:21). Kehidupan ke-
kal adalah mengetahui Bapa Surgawi dan Yesus Kristus serta
tinggal bersama Mereka selama-lamanya—untuk mewarisi
sebuah tempat pada tingkat tertinggi dalam kerajaan selestial
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(lihat Yohanes 17:3; A&P 131:1–4; 132:21–24). Untuk meneri-
ma karunia besar ini, kita harus berbuat lebih dari sekadar
bertobat dari dosa-dosa kita dan dibaptiskan serta ditetapkan
melalui wewenang imamat yang tepat. Para pria harus mene-
rima Imamat Melkisedek, dan semua anggota Gereja harus
membuat serta menepati perjanjian-perjanjian kudus di da-
lam bait suci, termasuk pernikahan kekal.

Jika kita menggunakan kata keselamatan untuk mengarti-
kan kehidupan kekal, tidak satu pun dari kita dapat mengata-
kan bahwa kita telah diselamatkan dalam kefanaan. Karunia
yang agung itu hanya dapat datang setelah Penghakiman
Terakhir.

Menjawab Pertanyaan “Sudahkah Anda Diselamatkan?”

Dalam Roma 10:9–10, kata diselamatkan dan keselamatan
menunjukkan suatu hubungan perjanjian dengan Yesus
Kristus. Melalui hubungan perjanjian ini, kepada kita dijanji-
kan keselamatan dari akibat-akibat kekal dosa jika kita patuh.
Setiap Orang Suci Zaman Akhir yang setia diselamatkan se-
suai dengan makna ini. Kita telah dipertobatkan pada Injil
yang dipulihkan. Melalui tata cara pembaptisan, kita telah
masuk dalam suatu hubungan perjanjian dengan Juruselamat,
dengan mengambil nama-Nya ke atas diri kita. Kita memper-
barui perjanjian baptisan kita dengan mengambil sakramen.

Rujukan tambahan: Matius 10:22; Markus 16:16; Efesus 2:8–10; Yakobus
2:14–18; 2 Nefi 25:23, 26; Mosia 5:8–15; 3 Nefi 9:21–22; Moroni 10:32–33;
Pasal-Pasal Kepercayaan ke-3

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Baptisan; Kehidupan Kekal;
Kasih Karunia; Kerajaan-Kerajaan Kemuliaan; Rencana Keselamatan

Kesopanan

Kesopanan adalah sikap kerendahan hati dan kesopanan
dalam berpakaian, berdandan, berbahasa, dan bertingkah la-
ku. Jika Anda sopan, Anda tidak akan berlebihan dalam mem-
berikan perhatian pada diri sendiri. Sebaliknya, Anda harus
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berusaha “muliakanlah Allah dengan tubuhmu” (1 Korintus
6:20; lihat juga ayat 19).

Jika Anda tidak yakin mengenai apakah cara berpakaian
atau berbusana Anda sopan, tanyakan pada diri Anda sendiri,
“Akankah saya merasa nyaman dengan penampilan saya se-
andainya saya berada di hadapan Tuhan?” Anda dapat meng-
ajukan pertanyaan yang sama pada diri sendiri mengenai
bahasa dan perilaku Anda, “Akankah saya berkata-kata atau
berperan serta dalam kegiatan-kegiatan itu seandainya Tuhan
hadir?” Jawaban Anda yang jujur terhadap pertanyaan itu da-
pat menuntun Anda untuk membuat perubahan penting da-
lam kehidupan Anda. Informasi berikut akan menolong Anda
dalam upaya-upaya Anda untuk menjadi sopan.

Bahasa dan Perilaku

Seperti halnya pakaian dan dandanan Anda, bahasa ser-
ta perilaku Anda merupakan ungkapan dari karakter Anda.
Perkataan dan tindakan Anda dapat berpengaruh besar pada
diri Anda serta orang lain. Ungkapkanlah diri Anda melalui
bahasa dan tindakan yang bersih, positif dan meneguhkan
yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada
di sekitar Anda. Upaya-upaya Anda untuk menjadi sopan
dalam perkataan dan perbuatan menuntun pada bertambah-
nya bimbingan dan penghiburan dari Roh Kudus.

Hindarilah bahasa yang kotor dan menggunakan nama
Tuhan dengan tidak khidmat dan sembarangan yang sede-
mikian lazim di dunia. Tolaklah godaan apa pun untuk ber-
peran serta dalam perilaku yang ekstrem atau tidak pantas.
Sifat bahasa dan perilaku yang tidak khidmat tersebut meru-
sak kemampuan Anda untuk menerima bisikan-bisikan lem-
but Roh Kudus.

Pakaian dan Dandanan

Para nabi telah senantiasa menasihati kita untuk berpa-
kaian dengan sopan. Nasihat ini didasarkan pada kebenaran
bahwa tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang kudus.
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Hormatilah tubuh Anda sebagai sebuah karunia dari Allah.
Melalui pakaian dan penampilan Anda, Anda dapat menun-
jukkan kepada Tuhan bahwa Anda mengetahui betapa ber-
harganya tubuh Anda.

Cara Anda berpakaian mengungkapkan jati diri Anda. Itu
memberikan pesan mengenai diri Anda dan memengaruhi
cara Anda serta orang lain bertindak. Jika Anda berdandan de-
ngan baik dan berpakaian dengan sopan, Anda dapat meng-
undang penemanan Roh dan dapat memberikan pengaruh
yang baik bagi mereka yang berada di sekitar Anda.

Penting dalam perintah untuk menjadi sopan adalah pe-
mahaman tentang kuasa prokreasi yang kudus, kemampuan
untuk mendatangkan anak-anak ke dunia. Kuasa ini diguna-
kan hanya antara suami dan istri. Pakaian yang tidak sopan
mencakup celana pendek dan rok mini, pakaian yang ketat,
baju tidak menutupi perut, dan baju-baju terbuka lainnya,
dapat membangkitkan gairah dan tindakan yang melanggar
hukum Tuhan tentang kemurnian akhlak.

Selain menghindari pakaian yang tidak sopan, Anda hen-
daknya menghindari hal-hal berlebihan dalam pakaian, pe-
nampilan, dan tata rambut. Selalulah tampak rapi dan bersih
dan hindarilah ketidakrapian ataupun kesantaian yang tidak
pada tempatnya dalam berpakaian, berdandan, dan berperi-
laku. Jangan merusak tubuh Anda dengan tato maupun pe-
nindikan tubuh. Jika Anda seorang wanita dan Anda ingin
menindik telinga Anda, pakailah sepasang anting-anting
yang sederhana.

Pertahankan standar-standar tinggi kesopanan dalam se-
mua keadaan. Jangan merendahkan standar-standar dengan
memamerkan tubuh Anda atau mencari persetujuan dari
orang lain. Para murid sejati Yesus Kristus mempertahankan
standar-standar Tuhan tanpa memedulikan tren mode masa
kini atau tekanan dari orang lain.

Rujukan tambahan: A&P 42:40–41; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-13

Lihat juga Penindikan Tubuh; Kemurnian Akhlak; Bahasa yang Tidak
Senonoh; Penatoan
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Kitab Mormon (lihat Tulisan Suci)

Kitab-Kitab Standar (lihat Tulisan Suci)

Kopi (lihat Kata-Kata Bijaksana)

Kunci-Kunci Imamat (lihat Imamat)

Kuorum (lihat Imamat)

Kuorum Dua Belas Rasul (lihat Administrasi Gereja)

Kuorum-Kuorum Tujuh Puluh (lihat Administrasi Gereja)

Kurban Tebusan Yesus Kristus 

Kata menebus artinya mendamaikan, atau memulihkan
pada keharmonisan. Melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus,
kita dapat didamaikan dengan Bapa Surgawi kita (lihat Roma
5:10–11; 2 Nefi 25:23; Yakub 4:11). Pada akhirnya kita dapat
tinggal di hadirat Bapa Surgawi selamanya, setelah “dijadikan
sempurna melalui Yesus” (lihat A&P 76:62, 69).

Yesus Kristus “telah disediakan sejak dunia dijadikan un-
tuk menebus umat-[Nya]” (Eter 3:14). Dalam dunia roh pra-
fana, Bapa Surgawi menyajikan rencana keselamatan kekal,
yang memerlukan Kurban Tebusan yang tidak terbatas dan
kekal. Yesus prafana, yang saat itu dikenal sebagai Yehova,
dengan rendah hati menyatakan bahwa Dia akan melakukan
kehendak Bapa dalam memenuhi rencana tersebut (lihat
Musa 4:2). Oleh karena itu Dia ditahbiskan sebelumnya untuk
melakukan Kurban Tebusan—untuk datang ke bumi, mende-
rita hukuman bagi dosa-dosa kita, mati di atas kayu salib, dan
dibangkitkan. Dia menjadi “Anak Domba dibunuh, sejak da-
ri pengalasan dunia” (Wahyu 13:8; lihat juga 1 Petrus 1:19–20;
Musa 7:47).
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Kurban Tebusan adalah ungkapan tertinggi dari kasih
Bapa Surgawi bagi kita (lihat Yohanes 3:16). Kurban Tebusan
juga merupakan ungkapan terbesar dari kasih Juruselamat
bagi Bapa dan bagi kita (lihat Yohanes 14:28–31; 15:9–13;
1 Yohanes 3:16; A&P 34:3; Joseph F. Smith—Penglihatan
mengenai Penebusan Orang yang Telah Mati:1–4).

Karunia Kehidupan Kekal

Juruselamat telah menyatakan bahwa kehidupan kekal
adalah “karunia yang terbesar daripada segala karunia Allah”
(A&P 14:7). Memperoleh kehidupan kekal adalah menjadi la-
yak untuk tinggal di hadirat Allah, mewarisi sebuah tempat di
tingkat tertinggi dalam kerajaan selestial. Karunia ini tersedia
hanya melalui Kurban Tebusan Kristus. Mormon mengatakan,
“Apakah yang akan kamu harapkan? Lihatlah, aku berkata
kepadamu bahwa kamu akan mempunyai harapan melalui
Kurban Tebusan Kristus dan kuasa kebangkitan-Nya untuk
dibangkitkan kepada hidup yang kekal, dan ini karena iman-
mu kepada-Nya berdasarkan perjanjian” (Moroni 7:41).

Untuk menerima karunia ini, kita harus memenuhi per-
syaratan tertentu. Kita harus menjalankan iman kepada
Yesus Kristus, bertobat dari dosa-dosa kita, dan bertahan de-
ngan setia sampai akhir. Kita harus menerima tata cara kese-
lamatan: baptisan, karunia Roh Kudus, penahbisan Imamat
Melkisedek (bagi pria), dan endowmen bait suci serta peme-
teraian pernikahan. Dengan menerima tata cara-tata cara ter-
sebut dan menepati perjanjian-perjanjian terkait, kita datang
kepada Kristus dan akhirnya menerima karunia hidup yang
kekal (lihat Pasal-Pasal Kepercayaan ke-3).

Dalam keadilan dan belas kasihan-Nya yang tak terbatas,
Tuhan juga memberikan kehidupan kekal kepada “semua
orang yang telah mati tanpa sebuah pengetahuan mengenai
Injil ini, yang mau menerima seandainya mereka dibiar-
kan tinggal” dan “semua anak yang telah mati sebelum
mereka mencapai usia pertanggungjawaban” (Joseph Smith—
Penglihatan mengenai Kerajaan Selestial:7, 10).
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Juruselamat mengundang kita semua untuk menerima
kehidupan kekal, “Ia mengirim undangan kepada semua
orang, karena lengan belas kasihan telah direntangkan kepa-
da mereka dan Ia berfirman: Bertobatlah dan Aku akan me-
nerima kamu. Ya, Ia berfirman: Datanglah kepada-Ku dan
kamu akan memakan buah pohon kehidupan. Ya, kamu akan
makan dan minum roti dan air kehidupan dengan bebas”
(Alma 5:33–34).

Kebutuhan Kita Akan Kurban Tebusan

Sebagai keturunan Adam dan Hawa, semua orang mewa-
risi akibat-akibat dari Kejatuhan. Kita semua mengalami ke-
matian rohani, dipisahkan dari hadirat Allah, dan kita semua
tunduk terhadap kematian jasmani, yaitu kematian tubuh jas-
mani (lihat Alma 42:6–9; A&P 29:41–42).

Dalam keadaan kita yang telah jatuh, kita tunduk pada
pertentangan dan godaan. Ketika kita menyerah pada goda-
an, kita menjauhkan diri kita dari Allah dan gagal untuk
mencapai kemuliaan-Nya (lihat Roma 3:23).

Keadilan kekal menuntut bahwa akibat-akibat dari
Kejatuhan tetap ada dan bahwa kita dihukum karena kesalah-
an-kesalahan kita sendiri. Tanpa Kurban Tebusan, kematian
rohani dan jasmani akan mengakibatkan adanya penghalang
yang tidak dapat dilalui antara kita dan Allah. Karena kita ti-
dak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari Kejatuhan
atau dari dosa-dosa kita, kita akan selamanya dipisahkan dari
Bapa Surgawi, karena “tidak ada hal yang tidak bersih dapat
tinggal … di hadirat-Nya” (Musa 6:57).

Satu-satunya jalan bagi kita untuk dapat diselamatkan
adalah adanya orang lain yang menyelamatkan kita. Kita
memerlukan seseorang yang dapat memuaskan tuntutan ke-
adilan—yang berdiri di tempat kita untuk menanggung be-
ban Kejatuhan dan membayar harga bagi dosa-dosa kita.
Yesus Kristus telah menjadi satu-satunya orang yang dapat
membuat pengurbanan seperti itu.
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Keselamatan dari Dosa-Dosa Kita

Meskipun kita ditebus tanpa syarat dari akibat-akibat
universal Kejatuhan, kita bertanggung jawab atas dosa-dosa
kita sendiri. Namun kita dapat diampuni dan dibersihkan da-
ri noda dosa jika kita “menerapkan penebusan darah Kristus”
(Mosia 4:2). Kita harus menjalankan iman kepada Yesus
Kristus, bertobat, dibaptiskan bagi pengampunan dosa-dosa,
serta menerima karunia Roh Kudus. Alma menasihati:

“Kamu harus bertobat dan dilahirkan kembali, karena
Roh kita telah mengatakan jika kamu tidak dilahirkan kemba-
li, kamu tidak dapat mewarisi Kerajaan Surga, karena itu da-
tanglah dan biarlah dirimu dibaptiskan untuk pertobatan agar
kamu boleh dicuci dari dosa-dosamu, agar kamu beriman ke-
pada Anak Domba Allah yang akan mengangkat dosa-dosa
dunia Yang berkuasa menyelamatkan dan membersihkan dari
segala ketidakbenaran” (Alma 7:14).

Kurban Penebusan

Kurban penebusan Yesus terjadi di Taman Getsemani
dan di atas kayu salib di Kalvari. Di Getsemani dia tunduk
pada kehendak Bapa dan mulai mengambil ke atas Diri-Nya
Sendiri dosa-dosa semua orang. Dia telah menyatakan bebe-
rapa hal dari apa yang telah dialami-Nya sewaktu Dia mem-
bayar harga bagi dosa-dosa kita:

“Aku, Allah telah menderita segala hal ini untuk semua
orang, supaya mereka tidak perlu menderita jika mereka mau
bertobat;

Tetapi jika mereka tidak mau bertobat, mereka harus
menderita bahkan seperti Aku;

Penderitaan itu menyebabkan Aku sendiri, yaitu Allah,
yang paling Besar daripada segala-galanya, bergemetar kare-
na rasa sakit, dan berdarah di setiap pori kulit dan menderi-
ta baik jasmani maupun rohani—dan aku mengingingkan
agar Aku tidak minum cawan pahit, dan menyusut—
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Walaupun demikian, kemuliaan bagi Bapa dan Aku me-
minum cawan dan menyelesaikan persiapan-Ku bagi anak-
anak manusia” (A&P 19:16–19; lihat juga Lukas 22:44;
Mosia 3:7).

Juruselamat terus menderita bagi dosa-dosa kita ketika
Dia membiarkan Diri-Nya Sendiri disalibkan—“diangkat ke
atas salib dan dibunuh untuk dosa-dosa manusia” (1 Nefi
11:33).

Di atas kayu salib, Dia membiarkan Diri-Nya mati.
Tubuh-Nya lalu dibaringkan di kuburan sampai Dia dibang-
kitkan dan menjadi “yang sulung dari orang-orang yang te-
lah meninggal” (1 Korintus 15:20). Melalui kematian dan
Kebangkitan, Dia mengatasi kematian jasmani bagi kita se-
mua. Kemudian Dia berfirman:

Aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa-
Ku, karena Bapa-Ku telah mengutus Aku.

Dan Bapa-Ku mengutus Aku supaya Aku dapat diangkat
ke atas salib dan setelah Aku diangkat ke atas salib itu, agar
Aku dapat menarik segenap manusia kepada-Ku, supaya se-
bagaimana Aku telah diangkat oleh manusia bahkan begitu
manusia akan diangkat oleh Bapa agar berdiri di hadapan-
Ku, untuk diadili atas perbuatan mereka, apakah perbuatan
itu baik ataukah jahat—

Dan untuk alasan inilah Aku telah diangkat, karena itu
sesuai dengan kuasa Bapa, Aku akan menarik segenap ma-
nusia kepada-Ku supaya mereka dapat diadili menurut per-
buatan mereka.

Dan akan terjadi bahwa barangsiapa bertobat dan dibap-
tiskan dalam nama-Ku akan dikenyangkan, dan jika ia berta-
han sampai akhir, lihatlah, ia akan Kupertahankan sebagai
tidak bersalah di hadapan Bapa-Ku pada hari itu sewaktu Aku
akan berdiri untuk mengadili dunia” (3 Nefi 27:13–16).
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Menemukan Kedamaian dan Penyembuhan Melalui
Kurban Tebusan

Berkat-berkat Kurban Tebusan Juruselamat berlanjut se-
panjang kekekalan, namun berkat itu juga datang dalam ke-
hidupan ini. Jika Anda datang kepada Kristus, Anda akan
mengetahui sukacita dibersihkan di hadapan Tuhan. Anda
akan dapat mengatakan hal yang sama seperti Alma, yang,
setelah banyak berdosa dan memberontak, mengalami rasa
sakit tetapi merupakan proses penyembuhan pertobatan.
Setelah dia diampuni, dia bersaksi:

“Aku tidak dapat mengingat rasa sakitku lagi. Ya, aku ti-
dak disakiti oleh ingatan akan dosa-dosaku lagi.

Dan ya, betapa sukanya dan betapa menakjubkan terang
yang kulihat. Ya, jiwaku dipenuhi dengan kesukaan yang sa-
ma luar biasanya seperti rasa sakitku!

… Tiada suatu hal pun yang begitu hebat dan begitu pa-
hit seperti rasa sakitku …. Sebaliknya, tiada suatu hal pun
yang dapat begitu enak dan nikmat seperti kesukaanku”
(Alma 36:19–21).

Selain menawarkan penebusan dari rasa sakit dosa,
Juruselamat menawarkan kedamaian pada saat-saat sulit.
Sebagai bagian dari Kurban Tebusan-Nya, Yesus mengambil
ke atas Diri-Nya Sendiri rasa sakit, penyakit, dan kelemahan
semua orang (lihat Alma 7:11–12). Dia memahami penderita-
an Anda karena Dia telah mengalaminya. Dengan pemaham-
an yang sempurna ini, Dia mengetahui cara menolong Anda.
Anda dapat menyerahkan “segala kekuatiranmu kepada-
Nya, sebab Ia yang memelihara kamu” (1 Petrus 5:7).

Melalui iman dan kebajikan Anda dan melalui kurban
penebusan-Nya, semua ketidakadilan, luka, dan rasa sakit
dalam kehidupan ini dapat sepenuhnya digantikan dan dibe-
tulkan. Berkat-berkat yang tidak diterima dalam kehidupan
ini akan diberikan dalam kekekalan. Dan meskipun Dia tidak
meringankan semua penderitaan Anda sekarang, Dia akan
memberkati Anda dengan penghiburan serta pemahaman
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dan kekuatan untuk “meringankan beban yang dibebankan
ke atas bahu [kita]” (Mosia 24:15).

“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbe-
ban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu” (Matius
11:28). Pada kesempatan lain Dia sekali lagi menjanjikan ke-
damaian-Nya, dengan mengatakan, “Dalam dunia kamu
menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku te-
lah mengalahkan dunia” (Yohanes 16:33). Ini adalah janji-jan-
ji Kurban Tebusan, dalam kehidupan ini dan sepanjang
kekekalan.

Penebusan Universal dari Kejatuhan

Melalui Kurban Tebusan, Yesus Kristus menebus semua
orang dari akibat-akibat Kejatuhan. Semua orang yang per-
nah hidup di bumi dan yang akan hidup di bumi akan di-
bangkitkan serta dibawa kembali ke hadirat Allah untuk
diadili (lihat 2 Nefi 2:5–10; Helaman 14:15–17). Melalui karu-
nia belas kasih dan kasih karunia penebusan Juruselamat, ki-
ta semua akan menerima karunia kebakaan dan kehidupan
kekal dengan tubuh yang dimuliakan dan dibangkitkan.

Yesus Kristus, Satu-Satunya Harapan Kita

Sejak sebelum Penciptaan bumi, Juruselamat telah men-
jadi satu-satunya harapan kita untuk “damai di bumi ini dan
hidup yang kekal di dunia yang akan datang” (A&P 59:23).

Hanya Dialah yang memiliki kuasa untuk menyerahkan
nyawa-Nya dan mengambilnya kembali. Dari ibu fana-Nya,
Maria, Dia mewarisi kemampuan untuk mati. Dari Ayah ba-
ka-Nya, Dia mewarisi kuasa untuk mengatasi kematian. Dia
menyatakan, “Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam
diri-Nya sendiri, demikian juga diberikan-Nya Anak mem-
punyai hidup dalam diri-Nya sendiri” (Yohanes 5:26).

Hanya Dialah yang dapat menebus kita dari dosa-dosa
kita. Allah Bapa memberi-Nya kuasa ini (lihat Helaman 5:11).
Juruselamat dapat menerima kuasa ini dan melakukan

Kurban Tebusan Yesus Kristus 

116



Kurban Tebusan karena Dia menjaga Diri-Nya Sendiri bersih
dari dosa, “Dia menderita pencobaan tetapi tidak mengin-
dahkan pencobaan itu” (A&P 20:22). Karena Dia menjalani
kehidupan yang sempurna dan tanpa dosa, Dia bebas dari
tuntutan keadilan. Karena Dia memiliki kuasa penebusan
dan karena Dia tidak berutang untuk keadilan, dia dapat
membayar utang bagi mereka yang bertobat. Dia berfirman:

“Bapa, lihatlah penderitaan dan kematian Dia yang tidak
berbuat dosa, yang di dalam-Nya Engkau sangat berkenan;
lihatlah darah Putra-Mu yang dicurahkan, darah-Nya yang
Engkau berikan supaya diri-Mu dapat dimuliakan.

Oleh karena itu, Bapa, selamatkanlah saudara-saudara-
Ku ini yang percaya kepada nama-Ku, agar mereka boleh da-
tang kepada-Ku dan beroleh hidup abadi” (A&P 45:4–5).

Sungguh, “tidak ada nama lain ataupun jalan lain atau-
pun cara lain yang diberikan dengan mana keselamatan da-
pat datang kepada anak-anak manusia. Hanya di dalam serta
melalui nama Kristus, Tuhan Yang Mahakuasa” (Mosia 3:17).

Rujukan tambahan: Yesaya 49:13–16; 53; Matius 26–28; Markus 14–16;
Lukas 22–24; Yohanes 10:14–15; 11:25–26; 14:6; 15:13; 19–20; 1 Korintus
15:20–22; Ibrani 4:14–16; 1 Yohanes 1:7; 1 Nefi 10:6; 2 Nefi 2:1–10; 9;
25:23–26; Jakub 4:12; Mosia 3:1–19; Alma 22:14; 34:5–18; 42; Helaman
5:9–12; 14:13–19; 3 Nefi 9:14–22; 27:13–22; Mormon 9:10–14; Eter 12:27,
41; Moroni 8:5–26; 10:32–33; A&P 18:10–12; 19:15–24; 20:17–34; 45:3–5;
76:40–43; Musa 1:39

Lihat juga Baptisan; Kematian Jasmani; Kematian Rohani; Kehidupan
Kekal; Iman; Kejatuhan; Pengampunan; Allah Bapa; Injil; Keadilan;
Kerajaan Kemuliaan; Belas Kasihan; Tata Cara; Rencana Keselamatan;
Pertobatan; Kebangkitan; Keselamatan

Lembaga Pertolongan

Lembaga Pertolongan didirikan oleh Nabi Joseph Smith
pada tanggal 17 Maret 1842, di Nauvoo, Illinois. Pada saat
pendiriannya, Lembaga Pertolongan memiliki dua tujuan uta-
ma: memberikan bantuan kepada yang miskin dan membu-
tuhkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Organisasi itu berlanjut
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hingga sekarang, yang tetap setia terhadap asas-asas bimbing-
an awal. Di seluruh dunia, para sister di Lembaga Pertolongan
bekerja bersama para pemegang imamat untuk melaksanakan
misi Gereja. Mereka mendukung satu sama lain sewaktu
mereka:

• Meningkatkan kesaksian mereka tentang Yesus Kristus
melalui doa dan pembelajaran tulisan suci.

• Mencari kekuatan rohani dengan mengikuti bisikan
Roh Kudus.

• Mengabdikan diri mereka untuk memperkuat perni-
kahan, keluarga, dan rumah tangga.

• Menemukan kemuliaan dalam peran keibuan dan su-
kacita dalam peran kewanitaan.

• Bergirang hati dalam pelayanan dan pekerjaan-peker-
jaan kebaikan.

• Mengasihi kehidupan dan pembelajaran.
• Membela kebenaran dan keadilan.
• Mendukung keimamatan sebagai wewenang Allah di

bumi.
• Bersukacita dalam berkat-berkat bait suci.
• Memahami tujuan hidup ilahi mereka dan berusaha

keras untuk permuliaan.

Jika Anda menjadi bagian dari Lembaga Pertolongan, sa-
lah satu cara Anda dapat berkontribusi bagi misi organisasi itu
adalah dengan menerima tugas untuk melayani sebagai pe-
ngajar berkunjung. Sewaktu Anda berkunjung dan melayani
para sister yang ditugaskan kepada Anda, luangkanlah waktu
untuk mengajarkan Injil serta memelihara persahabatan.
Selain melayani individu-individu, Anda dapat memainkan
peranan yang penting dalam memperkuat keluarga-keluarga.

Para pemimpin di lingkungan dan cabang memastikan
bahwa para pengajar berkunjung ditugasi untuk setiap sister
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yang berusia 18 tahun ke atas. Para pemimpin imamat dan
Lembaga Pertolongan menindaklanjuti dengan para penga-
jar berkunjung untuk membantu memenuhi kebutuhan ro-
hani dan jasmani dari setiap sister.

Sebagai sister dalam Lembaga Pertolongan, Anda adalah
anggota dari persaudaraan antarsister di seluruh dunia, yang
bersatu dalam pengabdian kepada Yesus Kristus. Anda ber-
gabung dengan para putri Allah lainnya sebagai wanita yang
memiliki iman, kebajikan, penglihatan, serta kasih murni, de-
ngan pengetahuan yang pasti bahwa kehidupan Anda memi-
liki makna, tujuan, serta arah. Melalui peran serta Anda
dalam Lembaga Pertolongan, Anda memiliki kesempatan un-
tuk menikmati persaudaraan antarsister serta penemanan,
memberikan pelayanan yang berarti, membagikan kesaksian
Anda dan bakat-bakat Anda, serta tumbuh secara rohani.

Lingkungan (lihat Administrasi Gereja)

Malam Keluarga

Rumah adalah tempat paling penting bagi pembelajaran
Injil. Tidak ada organisasi lain yang dapat menggantikan ke-
luarga. Para nabi zaman akhir berulang kali telah meminta
agar orang tua mengasuh anak-anak dengan kasih dan meng-
ajarkan Injil.

Pada tahun 1915 Presiden Joseph F. Smith dan para pe-
nasihatnya dalam Presidensi Utama memulai sebuah upaya
di seluruh Gereja untuk memperkuat keluarga. Mereka me-
minta para orang tua di Gereja untuk mengumpulkan anak-
anak mereka satu kali seminggu untuk sebuah “Malam
Keluarga.” Keluarga meluangkan waktu untuk berdoa dan
bernyanyi bersama, membaca tulisan suci, mengajarkan Injil
satu sama lain, dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan
lain yang akan membangun persatuan keluarga.

Tahun 1970 Presiden Joseph Fielding Smith bergabung
dengan para penasihatnya dalam Presidensi Utama untuk
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menetapkan Senin malam sebagai saat bagi malam keluarga.
Sejak pengumuman itu, Gereja membebaskan Senin malam
dari kegiatan-kegiatan Gereja agar keluarga-keluarga dapat
memiliki waktu ini bersama-sama.

Para nabi zaman akhir terus menganjurkan kepada para
anggota Gereja untuk memberikan prioritas tertinggi bagi
malam keluarga. Mereka telah berjanji bahwa pengabdian ki-
ta terhadap program ini akan menolong melindungi keluar-
ga-keluarga kita terhadap kejahatan di zaman kita dan akan
memberi kita sukacita berkelimpahan saat ini dan sepanjang
kekekalan.

Semua anggota Gereja hendaknya menjadikan Senin
malam sebagai saat yang kudus, yang dicadangkan bagi ma-
lam keluarga. Jika Anda telah menikah, adakanlah malam
keluarga mingguan bersama pasangan Anda. Jika Anda me-
miliki anak-anak, libatkan mereka dalam malam keluarga.
Sesuaikanlah programnya dengan kebutuhan serta minat
mereka, dan biarkan mereka berperan serta. Setelah anak-
anak Anda besar dan pindah, teruslah mengadakan malam
keluarga dengan pasangan Anda.

Jika Anda masih lajang, pertimbangkanlah untuk me-
minta uskup atau presiden cabang Anda untuk mengorgani-
sasi malam keluarga kelompok bagi Anda dan para anggota
lajang lainnya di lingkungan atau cabang Anda. Dia dapat
memanggil seorang pemimpin malam keluarga, yang ber-
tanggung jawab terhadap program itu dan memastikan bah-
wa malam keluarga diadakan secara rutin.

Garis besar yang disarankan bagi malam keluarga ada-
lah sebagai berikut:

• Lagu pembuka
• Doa pembuka
• Pembacaan tulisan suci
• Pelajaran
• Kegiatan
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• Lagu penutup
• Doa penutup
• Makanan/minuman ringan

Sewaktu Anda menyiapkan pelajaran untuk malam kelu-
arga, ingatlah untuk mendasarkan pelajaran itu pada tulisan
suci, ajaran-ajaran para nabi zaman akhir, serta pengalaman
dan kesaksian pribadi. Buku ini dapat menolong dalam me-
milih topik-topik untuk diajarkan. Selain itu, Anda dapat me-
rujuk pada terbitan-terbitan Gereja lainnya, misalnya buku
Family Home Evening Book (nomor bahan 31106), Asas-asas Injil
(31110 299), Buku Petunjuk Keluarga (31180 299), serta maja-
lah-majalah Gereja.

Lihat juga Keluarga

Menato

Para nabi zaman akhir sangat tidak menganjurkan pena-
toan tubuh. Mereka yang mengabaikan nasihat ini memper-
lihatkan kurangnya menghargai diri sendiri dan Allah. Rasul
Paulus mengajarkan pentingnya tubuh kita serta bahayanya
jika dengan sengaja mengotorinya: “Tidak tahukah kamu,
bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di
dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah,
maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah
kudus dan bait Allah itu ialah kamu” (1 Korintus 3:16–17).

Jika Anda memiliki sebuah tato, Anda memakai pengi-
ngat tetap akan kesalahan yang telah Anda buat. Pikirkanlah
untuk menghapusnya.

Lihat juga Penindikan Tubuh

Mengajarkan Injil

Tuhan telah menyatakan, “Aku memberimu sebuah pe-
rintah agar kamu saling mengajarkan ajaran kerajaan.
Mengajarlah kamu dengan tekun dan kasih karunia-Ku akan
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bersamamu, agar kamu dapat diberi petunjuk dengan lebih
sempurna dalam hal teori, asas, ajaran, hukum Injil dan da-
lam segala hal yang berkenaan dengan kerajaan Allah, yang
perlu bagimu untuk dipahami” (A&P 88:77–78).

Dalam memberikan perintah ini, Tuhan memberi kita
tanggung jawab kudus. Dia juga menuntun kita pada kesem-
patan-kesempatan yang tak terbatas untuk pelayanan yang
bermakna. Beberapa pengalaman sebanding dengan sukaci-
ta menolong orang lain belajar dan menjalankan Injil.

Perintah untuk mengajar ini berlaku bagi Anda, bahkan
jika saat ini Anda tidak memiliki pemanggilan resmi sebagai
guru. Anda memiliki kesempatan mengajar sebagai anggota
dari keluarga Anda, sebagai pengajar ke rumah atau penga-
jar berkunjung, dan bahkan sebagai rekan kerja, tetangga,
serta teman. Kadang-kadang Anda mengajar melalui kata-
kata yang telah Anda siapkan untuk diucapkan. Kadang-
kadang Anda dapat mengambil manfaat dari saat-saat
singkat yang tak terencana dimana Anda dapat membagi-
kan kebenaran-kebenaran Injil. Sebagian besar Anda meng-
ajar melalui teladan.

Mengajar dengan Roh

Tuhan berfirman, “Roh akan diberikan kepadamu oleh
doa yang lahir dari iman, dan jika kamu tidak menerima
Roh, janganlah kamu mengajar” (A&P 42:14). Roh, atau Roh
Kudus, adalah anggota tubuh Ketuhanan. Salah satu tujuan
Roh adalah “menyatakan kebenaran … akan segala hal”
(Moroni 10:4–5). Hanya melalui pengaruh Rohlah pengajar-
an Injil dapat meneguhkan dan mengilhami.

Kesempatan istimewa Anda sebagai seorang guru Injil
adalah menjadi alat melalui mana Roh Kudus dapat meng-
ajar, bersaksi, menghibur, serta mengilhami. Sebagaimana
Nabi Nefi mengajarkan, “Apabila seseorang berbicara de-
ngan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu membawanya
kepada hati anak-anak manusia” (2 Nefi 33:1).
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Jika Anda siap secara rohani, Roh Kudus akan menolong
Anda mengetahui apa yang harus dilakukan dan dikatakan
dalam pengajaran Anda. Anda dapat mempersiapkan diri
Anda dengan sering berdoa, mempelajari tulisan suci, menja-
lankan Injil, dan menjadi rendah hati.

Mengajar sebagaimana Juruselamat Mengajar

Dalam upaya-upaya Anda untuk mengajarkan Injil,
pandanglah Yesus Kristus sebagai teladan Anda. Pelajarilah
kisah-kisah pelayanan fana-Nya, dan carilah cara-cara un-
tuk mengajar sebagaimana Dia mengajar. Dia memperlihat-
kan kasih dan kepedulian yang tulus kepada mereka yang
Dia layani. Dia menguatkan orang-orang secara individu,
mengajarkan asas-asas Injil dengan cara yang akan meno-
long mereka dengan kebutuhan-kebutuhan unik mereka.
Dia membangkitkan hasrat dalam diri beberapa orang un-
tuk memahami serta menjalankan Injil. Kadang-kadang Dia
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan menolong
mereka menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Dia
mengajarkan kebenaran-kebenaran Injil yang menyelamat-
kan, dengan menolong para pendengar-Nya memahami apa
yang perlu mereka ketahui, lakukan, dan agar mereka dapat
menerima karunia kehidupan kekal.

Sewaktu Anda mengikuti teladan Juruselamat, pengajar-
an Anda akan memelihara dan meneguhkan orang lain,
membangun iman mereka, serta memberi mereka keyakinan
untuk mengatasi kesulitan hidup. Itu akan mendorong mere-
ka untuk meninggalkan dosa dan mematuhi perintah-perin-
tah. Itu akan menolong mereka datang kepada Kristus dan
tinggal di dalam kasih-Nya.

Metode Pengajaran

Pengajaran Anda akan paling efektif jika Anda menggu-
nakan berbagai metode yang tepat. Misalnya, Anda dapat

Mengajarkan Injil

123



membagikan kisah-kisah dan contoh-contoh untuk memper-
tahankan perhatian orang dan memperlihatkan bagaimana
asas-asas Injil berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Anda da-
pat menggunakan gambar-gambar dan benda-benda untuk
menguatkan pemahaman orang lain akan kisah-kisah tulisan
suci dan asas-asas Injil. Melalui musik, Anda dan mereka
yang Anda ajar dapat mengundang pengaruh Roh Kudus ser-
ta mengungkapkan perasaan yang mungkin sulit diungkap-
kan dengan cara-cara lainnya. Anda dapat mengajukan
pertanyaan yang mendorong pembelajaran serta pembahasan
yang bermakna dan yang menuntun pada pembagian penga-
laman-pengalaman pribadi yang layak. Melalui kegiatan-ke-
giatan yang sederhana, Anda dapat menolong orang yang
belajar memusatkan perhatian mereka.

Ketika Anda mempertimbangkan untuk menggunakan
metode pengajaran khusus, ajukan pada diri sendiri pertanya-
an berikut: Akankah metode ini mengundang pengaruh Roh?
Apakah metode ini sesuai dengan kekudusan asas-asas yang
saya ajarkan? Akankah metode ini meneguhkan serta me-
nguatkan mereka yang saya ajar?

Ingatlah bahwa sebagai guru Injil, Anda mewakili Tuhan.
Pastikan bahwa semua yang Anda lakukan dan katakan itu
penuh hormat serta sesuai dengan kehendak-Nya.

Untuk saran-saran tambahan mengenai pengajaran Injil,
Anda dapat merujuk pada Mengajar, Tiada Pemanggilan yang
Lebih Mulia (36123 299); Petunjuk Mengajar (34595 299); dan
“Pengajaran Injil dan Kepemimpinan,” bagian 16 dalam Buku-
Pegangan-Petunjuk Gereja, Buku 2: Pemimpin Imamat dan
Organisasi Pelengkap (35903 299).

Rujukan tambahan: Mosia 18:19; Alma 1:26; 17:2–3; 31:5; A&P 11:21

Menilai Orang Lain

Kadang-kadang orang merasa bahwa adalah keliru
untuk menilai orang lain dalam cara apa pun. Sementara ada-
lah benar bahwa hendaknya Anda tidak mengutuk atau
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menghakimi orang lain secara tidak adil, Anda mungkin
perlu membuat penilaian terhadap gagasan, situasi, dan
orang-orang sepanjang kehidupan Anda. Tuhan telah mem-
berikan banyak perintah bahwa Anda tidak dapat bertahan
tanpa membuat penilaian. Misalnya, Dia telah berfirman,
“Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu …. Dari buahnyalah
kamu akan mengenali mereka” (Matius 7:15–16) dan “pergi-
lah engkau dari yang jahat” (A&P 38:42).

Penilaian adalah penggunaan penting dari hak pilihan
Anda dan sangat memerlukan kehati-hatian, terutama ketika
Anda memberikan penilaian mengenai orang lain. Semua pe-
nilaian Anda harus didasarkan pada standar-standar yang
benar. Ingatlah bahwa hanya Allah, yang mengetahui hati se-
tiap individu, dapat membuat penilaian akhir dari individu-
individu tersebut (lihat Wahyu 20:12; 3 Nefi 27:14; Joseph
Smith—Penglihatan mengenai Kerajaan Selestial:9).

Tuhan memberikan sebuah peringatan untuk membim-
bing kita dalam penilaian kita terhadap sesama, “Dengan pe-
radilan yang kamu pakai untuk mengadili, kamu akan
diadili dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk meng-
ukur, akan diukurkan kepadamu lagi. Mengapakah kamu
melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan ba-
lok di dalam matamu sendiri tidak kamu ketahui? Atau ba-
gaimanakah engkau akan berkata kepada saudaramu:
Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, pada-
hal ada balok di dalam matamu sendiri? Hai orang munafik,
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan
melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari
mata saudaramu” (3 Nefi 14:2–5).

Dalam pasal tulisan suci ini Tuhan mengajarkan bahwa
kesalahan yang kita lihat dalam diri orang lain sering kali
seperti noda kecil di mata orang itu, dibandingkan dengan
kesalahan-kesalahan kita sendiri, yang kelihatan seperti ba-
lok besar di mata kita. Kadang-kadang kita berfokus pada
kesalahan orang lain padahal justru sebaliknya kita yang se-
harusnya memperbaiki diri kita sendiri.
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Penilaian Anda yang benar mengenai orang lain dapat
memberikan bimbingan yang diperlukan bagi mereka dan,
dalam beberapa hal, perlindungan bagi Anda serta keluarga
Anda. Lakukanlah penilaian apa pun dengan cermat dan sa-
bar. Sebisa mungkin, nilailah keadaan orang terkait daripada
menilai orang itu sendiri. Bila mungkin, berhentilah membu-
at penilaian sampai Anda memiliki cukup pengetahuan ten-
tang kenyataan. Senantiasalah bersikap peka terhadap Roh
Kudus, yang dapat membimbing keputusan-keputusan
Anda. Ingatlah nasihat Alma kepada putranya, Korianton,
“Usahakanlah agar engkau berbelaskasihan kepada saudara-
saudaramu; berlakulah adil, adililah dengan keadilan dan
berbuatlah baik terus-menerus” (Alma 41:14).

Rujukan tambahan: 1 Samuel 16:7; Moroni 7:14–19; A&P 11:12

Lihat juga Kasih yang Murni; Pengampunan; Kasih; Belas Kasihan

Menindik Tubuh

Para nabi zaman akhir dengan tegas melarang penin-
dikan tubuh kecuali untuk tujuan medis. Jika anak-anak pe-
rempuan atau wanita ingin menindik telinga mereka, mereka
dianjurkan untuk mengenakan satu pasang saja anting-anting
sederhana.

Mereka yang memilih untuk mengabaikan nasihat ini
menunjukkan kurangnya rasa hormat bagi diri mereka sen-
diri dan bagi Allah. Suatu saat nanti mereka akan menyesali
keputusan mereka.

Rasul Paulus mengajarkan pentingnya tubuh kita dan
bahayanya mengotorinya dengan sengaja, “Tidak tahukah
kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah
tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan
bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait
Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu”
(1 Korintus 3:16–17).

Lihat juga Kesederhanaan; Menato
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Milenium

Milenium adalah masa 1.000 tahun. Jika kita berbicara
mengenai “Milenium,” kita merujuk pada 1.000 tahun sete-
lah Kedatangan Kedua Juruselamat (lihat Wahyu 20:4; A&P
29:11). Selama Milenium, “Kristus secara pribadi akan me-
merintah di atas bumi” (Pasal-Pasal Kepercayaan ke-10).

Milenium akan menjadi suatu masa kesalehan dan keda-
maian di bumi. Tuhan telah menyatakan bahwa “pada hari
itu, permusuhan manusia dan permusuhan binatang, ya,
permusuhan segenap daging, akan sirna” (A&P 101:26; lihat
juga Yesaya 11:6–9). Setan akan “diikat, sehingga dia tidak
akan mempunyai tempat dalam hati anak-anak manusia”
(A&P 45:55; lihat juga Wahyu 20:1–3).

Selama Milenium, semua orang di bumi akan menjadi
orang-orang yang baik dan adil, tetapi akan banyak yang be-
lum menerima kegenapan Injil. Akibatnya, para anggota
Gereja akan berperan serta dalam pekerjaan misionaris.

Para anggota Gereja juga akan berperan serta dalam pe-
kerjaan bait suci selama Milenium. Orang-Orang Suci akan
terus membangun bait suci dan menerima tata cara-tata cara
mewakili leluhur mereka yang telah meninggal. Dibimbing
dengan wahyu, mereka akan menyiapkan catatan leluhur
mereka sejak zaman Adam dan Hawa.

Kesalehan dan kedamaian penuh akan berlanjut terus
sampai akhir masa 1.000 tahun, ketika Setan “akan dilepaskan
untuk waktu yang singkat, agar dia dapat mengumpulkan ba-
la tentaranya.” Bala tentara Setan akan berperang melawan
bala tentara surga, yang akan dipimpin oleh Mikhael, atau
Adam. Setan dan para pengikutnya akan dikalahkan dan di-
usir selama-lamanya (lihat A&P 88:111–115).

Rujukan tambahan: A&P 45:55–59; 101:22–34; 133:25

Lihat juga Kedatangan Kedua Yesus Kristus

Minuman Panas (lihat Kata-Kata Bijaksana)
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Mutiara yang Sangat Berharga (lihat Tulisan Suci)

Nabi

Sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang
Suci Zaman Akhir, kita diberkati karena dipimpin oleh para
nabi yang hidup—para pria yang diilhami yang dipanggil
untuk berbicara bagi Tuhan, seperti halnya Musa, Yesaya,
Petrus, Paulus, Nefi, Mormon, serta para nabi lainnya dalam
tulisan suci. Kita mendukung Presiden Gereja sebagai nabi,
pelihat, dan pewahyu kita—satu-satunya orang di bumi
yang menerima wahyu untuk membimbing seluruh Gereja.
Kita juga mendukung para penasihat dalam Presidensi
Utama dan anggota Kuorum Dua Belas Rasul sebagai nabi,
pelihat, dan pewahyu.

Seperti para nabi zaman dahulu, nabi zaman sekarang
bersaksi tentang Yesus Kristus dan mengajarkan Injil-Nya.
Mereka menyatakan kehendak dan karakter sejati Allah.
Mereka berbicara dengan berani dan jelas, mengutuk dosa
serta memperingatkan mengenai akibat-akibatnya. Kadang-
kadang, mereka dapat diilhami untuk menubuatkan peristi-
wa-peristiwa masa depan untuk kepentingan kita.

Anda dapat senantiasa memercayai para nabi yang hi-
dup. Ajaran-Ajaran mereka mencerminkan kehendak Tuhan,
yang menyatakan, “Apa yang telah Aku, Tuhan, katakan,
telah Aku katakan dan Aku tidak akan memaafkan diri-Ku,
sekalipun langit dan bumi akan lenyap, firman-Ku tidak akan
lenyap, tetapi semuanya akan digenapi, baik oleh suara-Ku
sendiri maupun oleh suara para hamba-Ku, itu sama saja”
(A&P 1:38).

Keselamatan terbesar Anda terletak pada mengikuti
dengan ketat firman Tuhan yang diberikan melalui para na-
bi-Nya, terutama Presiden Gereja saat ini. Tuhan memper-
ingatkan bahwa mereka yang mengabaikan perkataan dari
para nabi yang hidup akan jatuh (lihat A&P 1:14–16). Dia
menjanjikan berkat-berkat besar kepada mereka yang meng-
ikuti Presiden Gereja.
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“Kamu harus mengindahkan segala perkataan-Nya dan
perintah yang akan diberikannya kepadamu sewaktu dia
menerimanya dalam segala kekudusan ini di hadapan-Ku;

Karena perkataannya akan kamu terima, seolah-olah da-
ri mulut-Ku sendiri, dalam segala kesabaran dan iman.

Karena dengan melakukan hal-hal ini alam maut tidak
akan berkuasa terhadapmu. Ya, dan Tuhan Allah akan mem-
buyarkan kuasa kegelapan dari hadapanmu, dan menyebab-
kan langit bergetar demi kebaikanmu dan demi kemuliaan
nama-Nya” (A&P 21:4–6).

Rujukan tambahan: 2 Tawarikh 20:20; Amos 3:7; Efesus 2:19–20; 1 Nefi
22:1–2; Mosia 13:33–35; A&P 107:91–92; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-6

Narkoba (lihat Kata-Kata Bijaksana)

Neraka

Wahyu-Wahyu zaman akhir berbicara mengenai neraka
dalam sedikitnya dua cara. Pertama, itu adalah nama lain un-
tuk penjara roh, suatu tempat di dunia setelah kefanaan bagi
mereka yang telah “mati dalam dosa-dosa mereka tanpa se-
buah pengetahuan akan kebenaran atau dalam pelanggaran
karena menolak para nabi” (Joseph F. Smith—Penglihatan
mengenai Penebusan Orang yang Telah Mati:32). Ini merupa-
kan keadaan sementara di mana roh-roh akan diajari Injil dan
memiliki kesempatan untuk bertobat serta menerima tata ca-
ra-tata cara keselamatan yang dilaksanakan bagi mereka di
bait suci (Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan
Orang yang Telah Mati:30–35). Mereka yang menerima Injil
dapat tinggal di firdaus sampai Kebangkitan. Setelah mereka
dibangkitkan dan diadili, mereka akan menerima tingkat ke-
muliaan menurut kelayakan mereka. Mereka yang memilih
tidak bertobat namun bukan para putra kebinasaan akan te-
tap tinggal di penjara roh sampai akhir Milenium, ketika me-
reka akan dibebaskan dari neraka dan hukuman serta
dibangkitan dalam kemuliaan telestial (lihat A&P 76:81–85).
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Kedua, kata neraka digunakan untuk merujuk pada ke-
gelapan yang paling gelap, yaitu tempat tinggal iblis, para
malaikatnya, dan para putra kebinasaan (lihat A&P 29:36–38;
76:28–33). Para putra kebinasaan adalah mereka yang “tidak
menerima pengampunan di dunia ini maupun di dunia yang
akan datang—karena mereka telah menolak Roh yang Kudus
setelah menerima-Nya dan setelah menolak Putra Tunggal
Bapa, telah menyalibkan Dia untuk diri mereka sendiri dan
secara terang-terangan membuat Dia malu” (A&P 76:34–35;
lihat juga ayat 31–33, 36–37). Individu-individu seperti itu ti-
dak akan mewarisi tempat mana pun dalam kerajaan kemu-
liaan; bagi mereka kondisi nerakalah yang akan tetap ada
(lihat A&P 76:38; 88:24, 32).

Lihat juga Kerajaan-Kerajaan Kemuliaan; Setan

Nubuat (lihat Wahyu; Karunia Rohani)

Pasal-Pasal Kepercayaan

Pasal-Pasal Kepercayaan menguraikan 13 pokok keperca-
yaan dasar di antara para anggota Gereja Yesus Kristus dari
Orang-orang Suci Zaman Akhir. Nabi Joseph Smith pertama
kali menulisnya dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada
John Wentworth, seorang redaktur surat kabar, sebagai tang-
gapan terhadap permintaan Tn. Wentworth untuk mengeta-
hui apa yang dipercayai para anggota Gereja. Pasal-pasal itu
kemudian diterbitkan di Gereja secara berkala. Hal itu seka-
rang dianggap sebagai tulisan suci dan termasuk dalam
Mutiara yang Sangat Berharga.

Pekerjaan Misionaris

Ketika kita merasakan berkat-berkat Injil menjadi kenya-
taan, tentu saja kita ingin membagikan berkat-berkat itu kepa-
da orang lain. Tuhan berbicara tentang sukacita yang datang
ke dalam kehidupan kita jika kita membagikan Injil-Nya:
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“Seandainya engkau harus bekerja sepanjang hidupmu
menyerukan pertobatan kepada rakyat ini, dan membawa
meski hanya satu jiwa kepada-Ku, betapa besar jadinya ke-
sukaanmu bersamanya di dalam kerajaan Bapa-Ku.

Maka sekarang lihatlah, jika kesukaanmu akan besar de-
ngan satu jiwa yang telah engkau bawa kepada-Ku, betapa
besar jadinya kesukaanmu jika engkau dapat membawa ba-
nyak jiwa kepada-Ku!” (A&P 18:15–16).

Melayani Anggota Baru di Gereja

Pekerjaan misionaris mencakup menolong dan mendu-
kung mereka yang bergabung dengan Gereja. Sewaktu Anda
merenungkan tanggung jawab ini, ingatlah bahwa para ang-
gota baru mungkin menghadapi kesulitan ketika mereka ber-
gabung dengan Gereja. Komitmen baru mereka sering kali
menuntut mereka untuk menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan
lama dan meninggalkan teman-teman serta kenalan-kenalan
lama mereka. Selain itu, Gereja memperkenalkan sebuah cara
hidup yang mungkin tampak berbeda dan menuntut.

Setiap anggota baru Gereja membutuhkan tiga hal: se-
orang teman, sebuah tanggung jawab, dan dipelihara dengan
“firman Allah yang baik” (Moroni 6:4). Anda dapat menjadi
bagian dari upaya untuk memberikan pertolongan ini. Anda
dapat selalu menjadi seorang teman. Bahkan jika Anda tidak
dalam posisi untuk memberikan pemanggilan atau tanggung
jawab resmi di Gereja, Anda dapat bekerja disamping para
anggota baru dalam tindakan pelayanan. Dan Anda dapat
mencari kesempatan-kesempatan untuk membagikan firman
Allah dengan anggota baru.

Melayani sebagai Misionaris Penuh-Waktu

Setelah Kebangkitan-Nya, Tuhan memerintahkan para
murid-Nya “pergilah … jadikanlah semua bangsa murid-Ku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus” (Matius 28:19). Dalam penggenapan perintah ini,
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remaja putra yang mampu di Gereja memiliki sebuah tugas
untuk mempersiapkan diri secara rohani, jasmani, dan emo-
sional untuk melayani sebagai misionaris penuh-waktu.
Wanita lajang dan pasangan suami istri yang sudah mapan
juga memiliki kesempatan untuk melayani sebagai misionaris
penuh-waktu. Jika Anda berhasrat untuk melayani sebagai
misionaris penuh-waktu, berbicaralah dengan uskup atau
presiden cabang Anda.

Tugas Misionaris Setiap Anggota

Tuhan telah menyatakan bahwa pekerjaan misionaris
adalah tanggung jawab dari semua Orang Suci Zaman Akhir
(lihat A&P 88:81). Sebagai anggota Gereja Tuhan, Anda da-
pat, dengan kebaikan hidup Anda dan kekuatan kesaksian
Anda, menolong mempersiapkan para anggota keluarga,
teman-teman, dan kenalan-kenalan lainnya untuk bertemu
dengan misionaris penuh-waktu.

Pesan misionaris yang paling kuat yang dapat Anda ba-
gikan adalah teladan Anda sendiri mengenai menjalankan
kehidupan Orang Suci Zaman Akhir yang bahagia. Ingatlah
bahwa orang bergabung dengan Gereja tidak hanya karena
asas-asas Injil yang mereka pelajari. Mereka bergabung kare-
na mereka merasakan sesuatu yang mulai memuaskan kebu-
tuhan rohani mereka. Jika Anda sungguh-sungguh dalam
pertemanan Anda dengan mereka, mereka akan dapat mera-
sakan semangat kesaksian dan kebahagiaan Anda.

Selain memberikan teladan yang baik, “siap sedialah pa-
da segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepa-
da tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari
kamu tentang pengharapan yang ada padamu” (1 Petrus
3:15). Anda dapat berdoa memohon kesempatan untuk men-
ceritakan kepada orang lain mengenai Injil yang dipulihkan.
Maka Anda akan siap, karena banyak orang mencari kebe-
naran.

Rujukan tambahan: Markus 16:15; Alma 26:1–16; A&P 4; 60:2; 84:88; 123:12
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Pekerjaan Sejarah Keluarga dan Silsilah

Pada tanggal 3 April 1836, Nabi Elia datang kepada
Joseph Smith dan Oliver Cowdery di Bait Suci Kirtland. Dia
menganugerahkan kepada mereka kuasa imamat pemeterai-
an, yang memungkinkan bagi keluarga-keluarga untuk dime-
teraikan sepanjang generasi. Dalam menganugerahkan kuasa
ini, dia memenuhi nubuat bahwa Tuhan akan mengutusnya
“untuk membalikkan hati para ayah kepada anak-anak, anak-
anak kepada para ayah” (lihat A&P 110:14–16; lihat juga
Maleakhi 4:5–6).

Melalui pekerjaan sejarah keluarga, Anda dapat berperan
serta dalam melanjutkan penggenapan nubuat ini. Anda
dapat belajar mengenai leluhur Anda dan meningkatkan
kasih Anda bagi mereka. Anda dapat diilhami melalui kisah-
kisah mengenai keberanian dan iman. Anda dapat menerus-
kan pusaka itu kepada anak-anak Anda.

Itu adalah manfaat kekal yang datang dari pekerjaan se-
jarah keluarga, namun itu bukan alasan utama bagi upaya
besar Gereja untuk mengumpulkan catatan silsilah. Seluruh
upaya sejarah keluarga Gereja diarahkan pada perlunya
membentuk suatu “hubungan yang erat … antara para ayah
dengan anak” (A&P 128:18). Hubungan yang erat ini diben-
tuk melalui kuasa imamat, melalui tata cara-tata cara kudus
bait suci yang kita terima mewakili para leluhur kita.

Menebus Mereka yang Telah Meninggal

Banyak anak Bapa Surgawi telah meninggal tanpa me-
miliki kesempatan untuk menerima kegenapan Injil. Dalam
belas kasihan dan kasih-Nya yang tak terbatas, Tuhan telah
mempersiapkan sebuah cara bagi mereka untuk memperoleh
sebuah kesaksian akan Injil dan menerima tata cara imamat
yang menyelamatkan.

Di dunia roh, Injil “diberitakan kepada mereka yang [te-
lah] mati dalam dosa-dosa mereka tanpa sebuah pengetahu-
an mengenai kebenaran atau dalam pelanggaran karena
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menolak para nabi. Kepada mereka diajarkan: beriman kepa-
da Allah, bertobat dari dosa, pembaptisan pengganti bagi
penghapusan dosa, karunia Roh Kudus dengan penumpang-
an tangan, serta segala asas Injil yang perlu untuk mereka ke-
tahui supaya dapat menilai diri mereka sendiri supaya
mereka dapat dihakimi, sama seperti manusia secara daging
tetapi hidup sesuai dengan Allah secara rohani” (Joseph F.
Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang Telah
Mati:32–34).

Di dunia roh banyak yang menerima Injil. Namun, me-
reka tidak dapat menerima tata cara-tata cara imamat bagi
diri mereka sendiri karena mereka tidak memiliki tubuh jas-
mani. Di bait suci-bait suci yang kudus, kita memiliki ke-
sempatan istimewa menerima tata cara-tata cara untuk
mewakili mereka. Tata cara-Tata cara tersebut termasuk
baptisan, penetapan, penahbisan Imamat Melkisedek (bagi
pria), endowmen, pemeteraian pernikahan, dan pemeteraian
anak-anak kepada orang tua. Tuhan menyatakan pekerjaan
ini kepada Nabi Joseph Smith, dengan memulihkan suatu
praktik yang telah dinyatakan kepada umat Kristen tak lama
setelah Kebangkitan Yesus Kristus (lihat 1 Korintus 15:29).

Sewaktu Anda menerima tata cara-tata cara imamat me-
wakili mereka yang telah meninggal, Anda menjadi penye-
lamat di Gunung Sion bagi mereka (lihat Obaja 1:21). Upaya
Anda serupa dengan semangat kurban penebusan
Juruselamat—Anda melaksanakan suatu pekerjaan penyela-
matan bagi orang lain yang tidak dapat mereka lakukan ba-
gi diri mereka sendiri.

Tanggung Jawab Anda dalam Pekerjaan Sejarah Keluarga

Dalam pekerjaan sejarah keluarga, Anda memiliki tiga
tanggung jawab dasar:

1. Menerima tata cara-tata cara bait suci bagi diri Anda
sendiri dan menolong anggota keluarga dekat mene-
rimanya.
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2. Memiliki rekomendasi bait suci yang masih berlaku
dan menghadiri bait suci sesering keadaan mengizin-
kan.

3. Mengumpulkan informasi sejarah keluarga agar Anda
dapat menolong leluhur Anda menerima berkat-berkat
bait suci.

Anda dapat berperan serta dalam pekerjaan bait suci dan
sejarah keluarga, setidaknya pada tingkat tertentu, terlepas di
mana tempat tinggal Anda atau bagaimana keadaan Anda.
Meskipun barangkali Anda tidak dapat melakukan semuanya,
Anda masih dapat melakukan sesuatu. Gagasan-gagasan be-
rikut dapat menolong Anda memulainya:

• Catatlah perincian-perincian penting mengenai kehi-
dupan pribadi Anda. Catatlah tempat dan tanggal lahir
Anda serta tanggal baptisan dan penetapan Anda.
Simpanlah buku harian pribadi untuk mencatat peristi-
wa-peristiwa penting dalam kehidupan Anda, termasuk
pengalaman-pengalaman pribadi yang akan menguat-
kan iman anak-anak Anda dan generasi-generasi masa
yang akan datang.

• Pelajarilah tentang para leluhur Anda. Mulailah de-
ngan mencatat informasi dari ingatan Anda dan dari
sumber-sumber yang tersedia di rumah. Catatlah in-
formasi penting yang Anda ingat betul atau dapat
Anda temukan mengenai saudara kandung, orang tua,
paman dan bibi, kakek nenek, serta buyut lelaki dan
perempuan. Bila memungkinkan, dapatkan salinan
sertifikat atau dokumen-dokumen lain yang termasuk
dalam informasi ini. Sewaktu Anda mengumpulkan
lebih banyak informasi, Anda dapat mencarinya di
tempat-tempat lainnya, misalnya dalam catatan
umum. Lingkungan atau cabang setempat mungkin
memiliki konsultan sejarah keluarga yang dapat mem-
bantu Anda. Anda juga dapat mengunjungi situs
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Jaringan resmi Gereja untuk sejarah keluarga, www.fa-
milysearch.org.

• Sewaktu Anda mengenali para leluhur Anda, gunakan
bagan silsilah dan formulir kelompok keluarga untuk
mencatat informasi yang Anda dapatkan. Formulir ini
tersedia di kertas dan juga dalam program-program
perangkat lunak yang diproduksi Gereja, misalnya
Personal Ancestral File.

Jika Anda telah mengumpulkan informasi yang diperlu-
kan mengenai leluhur Anda yang telah meninggal tanpa me-
nerima Injil, pastikan bahwa pekerjaan bait suci dilaksanakan
bagi mereka. Bahkan meskipun Anda tidak tinggal cukup de-
kat dengan sebuah bait suci, Anda dan anggota keluarga
Anda dapat melaksanakan pekerjaan tata cara tersebut, Anda
dapat menyerahkan nama-nama leluhur ke sebuah bait suci
sehingga orang lain dapat melakukan pekerjaan itu bagi me-
reka. Anda mungkin dapat mengunjungi pusat sejarah kelu-
arga terdekat atau membahas bersama konsultan sejarah
keluarga lingkungan atau cabang untuk mengetahui cara me-
lakukan hal ini.

Nabi Joseph Smith menyatakan bahwa ada “asas-asas
yang berhubungan dengan orang yang telah meninggal dan
yang masih hidup, tidak dapat dipandang ringan, karena
hal-hal itu menyangkut keselamatan kita, karena … mereka
tanpa kita tidak dapat dijadikan sempurna. Begitu pula kita
tanpa orang-orang kita yang telah mati tidak dapat dijadikan
sempurna” (A&P 128:15). Melalui peran serta kita dalam pe-
kerjaan sejarah keluarga, Anda dan leluhur Anda maju me-
nuju keselamatan.

Lihat juga Bait Suci

Pelayanan

Para murid Yesus Kristus yang sejati berkeinginan untuk
melayani orang-orang yang ada di sekeliling mereka.
Juruselamat berfirman, “Dengan demikian semua orang
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akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jika-
lau kamu saling mengasihi” (Yohanes 13:35).

Ketika Anda dibaptis, Anda berjanji untuk mengambil na-
ma Yesus Kristus ke atas diri Anda. Nabi Alma menjelaskan
perjanjian ini kepada sekelompok orang yang baru diperto-
batkan yang ingin dibaptiskan. Dia melihat bahwa keinginan
mereka adalah untuk “datang ke kandang domba Allah” yang
mencakup kesediaan untuk memberikan pelayanan yang ber-
arti—untuk “saling menanggung beban, supaya beban itu
ringan,” untuk “berkabung dengan mereka yang berkabung,”
dan untuk “menghibur mereka yang membutuhkan hiburan”
(Mosia 18:8–9).

Sewaktu Anda berusaha untuk melayani sesama, pan-
danglah Juruselamat sebagai teladan. Meskipun Dia datang
ke bumi sebagai Putra Allah, dengan rendah hati Dia mela-
yani semua orang yang ada di sekeliling-Nya. Dia menyata-
kan, “Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan”
(Lukas 22:27).

Juruselamat menggunakan sebuah perumpamaan untuk
mengajarkan pentingnya pelayanan. Dalam perumpamaan,
Dia kembali ke bumi dalam kemuliaan-Nya dan memisahkan
yang benar dari yang jahat. Kepada yang benar Dia berfir-
man: “Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah
Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadi-
kan. Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ke-
tika Aku haus kamu memberi Aku minum; ketika Aku
seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku
telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit,
kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu me-
ngunjungi Aku” (Matius 25:34–36).

Orang-orang benar, yang bingung dengan pernyataan
ini, menanyakan, “Tuhan, bilamanakah kami melihat engkau
lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan mem-
beri Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau
sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpang-
an, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?
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Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara
dan kami mengunjungi Engkau?” (Matius 25:37–39).

Lalu Tuhan menjawab, “Segala sesuatu yang kamu laku-
kan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina
ini, kamu telah melakukannya untuk-Ku” (Matius 25:40).

Juruselamat mengundang Anda untuk menyerahkan
diri Anda dalam pelayanan kepada sesama. Kesempatan-
kesempatan Anda untuk melakukan hal itu tak terbatas.
Setiap hari, carilah cara-cara untuk menyenangkan hati, un-
tuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk melakukan pe-
kerjaan bagi orang lain yang tidak dapat mereka lakukan
sendiri, untuk membagikan Injil. Bersiaplah untuk menerima
bisikan-bisikan Roh, yang membisiki Anda untuk melayani.
Anda akan mendapati bahwa kunci sejati menuju kebenaran
adalah bekerja untuk kebahagiaan orang lain.

Rujukan tambahan: Matius 22:35–40; 25:41–46; Lukas 10:25–37; Galatia
5:13–14; Mosia 2:17

Lihat juga Kasih yang Murni; Kasih

Pembatasan Kelahiran

Jika pasangan nikah secara fisik mampu, mereka memi-
liki kesempatan istimewa menyediakan tubuh fana bagi anak-
anak roh Bapa Surgawi. Mereka memainkan peran dalam
rencana kebahagiaan yang besar, yang mengizinkan anak-
anak Allah untuk menerima tubuh jasmani dan mengalami
kefanaan.

Jika Anda sudah menikah, Anda dan pasangan Anda
hendaknya membahas tanggung jawab kudus Anda untuk
mendatangkan anak-anak ke dunia dan membesarkan mere-
ka dalam kebenaran. Ketika Anda melakukan hal itu, pikir-
kan kekudusan dan makna kehidupan. Renungkan sukacita
yang datang apabila anak-anak ada di rumah. Pikirkan ber-
kat-berkat besar yang datang dari memiliki keturunan yang
baik. Dengan kesaksian mengenai asas-asas ini, Anda dan
pasangan Anda akan siap untuk dengan sungguh-sungguh
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memutuskan berapa banyak anak yang akan dimiliki dan
kapan memiliki mereka. Keputusan seperti itu antara dua pi-
hak yaitu Anda dan Tuhan.

Sewaktu Anda membahas masalah kudus ini, ingatlah
bahwa hubungan seksual dalam pernikahan secara ilahi di-
setujui. Sementara salah satu tujuan dari hubungan tersebut
adalah menyediakan tubuh jasmani bagi anak-anak Allah,
tujuan lainnya adalah untuk mengungkapkan kasih satu sa-
ma lain—untuk mengikat bersama suami dan istri dalam ke-
setiaan, kesucian, pertimbangan, dan tujuan umum.

Pembesar Area Tujuh Puluh (lihat Administrasi Gereja)

Pembesar Umum (lihat Administrasi Gereja)

Pemerintahan (lihat Pemerintahan dan Hukum Sipil)

Pemerintahan dan Hukum Sipil

Bagian 134 dalam Ajaran dan Perjanjian menjelaskan
tentang kepercayaan Orang-orang Suci Zaman Akhir “yang
berhubungan dengan Pemerintahan dan Hukum pada umum-
nya” (A&P 134, judul bagian). Bagian ini mencakup pernya-
taan berikut:

“Kami percaya bahwa pemerintahan didirikan Allah un-
tuk kepentingan manusia, dan bahwa Dia meminta tanggung
jawab manusia atas perbuatan mereka yang berhubungan de-
ngan itu, baik dalam membuat hukum maupun menjalankan-
nya untuk kebaikan dan keamanan masyarakat ….

Kami percaya bahwa semua orang wajib mendukung
dan menjunjung pemerintah masing-masing di tempat mere-
ka tinggal, sementara hak azasi dan hak mereka yang tak da-
pat dipindahtangankan dilindungi oleh hukum-hukum
pemerintahan semacam itu; dengan demikian hasutan dan
pemberontakan terhadap setiap penduduk itu terjamin, dan
harus menurut hukuman yang sesuai; dan bahwa semua
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pemerintahan mempunyai hak mengeluarkan hukum sema-
cam itu yang sesuai dengan peradilan mereka sendiri yang
telah dipertimbangkan baik-baik untuk menjamin kepen-
tingan umum; namun bersamaan dengan itu hendaknya di-
jaga kebebasan batin.

Kami percaya bahwa setiap orang dalam kedudukannya
hendaknya dihormati, seperti para penguasa dan orang pe-
merintahan yang ditempatkan untuk melindungi orang yang
tidak bersalah dan menghukum orang yang bersalah; dan
bahwa semua orang wajib menghormati dan menjunjung se-
gala hukum itu, karena tanpa hukum ini maka damai dan ke-
serasian akan digantikan dengan anarki [kekacauan] dan
pemberontakan; hukum-hukum manusiawi diberikan de-
ngan maksud-maksud tertentu untuk mengatur keperluan ki-
ta baik sebagai orang perseorangan maupun sebagai bangsa,
antara yang seorang dengan yang lain, demikian pula untuk
hukum-hukum ilahi, yang dibuat di surga, dan demi keper-
cayaan serta cara-cara penyembahan untuk keperluan kero-
hanian, yang wajib dilakukan manusia kepada Penciptanya”
(A&P 134:5–6).

Satu unsur kunci dari pemisahan antara gereja dan nega-
ra adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan ke-
bebasan beragama. Para nabi zaman akhir mendukung asas
ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal-Pasal Kepercayaan
kesebelas: “Kami menuntut hak untuk memuja Allah yang
Mahakuasa sesuai dengan suara hati kami, dan mengakui hak
yang sama bagi semua orang; biarlah mereka memuja, bagai-
mana, di mana atau apa pun yang mereka inginkan.”
Konsisten dengan pemisahan antara gereja dan negara, Gereja
tidak terlibat dengan partai atau calon politik mana pun.
Gereja tidak mengizinkan penggunaan gedung-gedung dan
fasilitas-fasilitas untuk tujuan politik. Gereja tidak berperan
serta dalam politik kecuali ada masalah moral yang muncul,
dimana Gereja akan sering memberikan komentarnya.

Meskipun Gereja tetap netral secara politik, para pe-
mimpin Gereja menganjurkan anggota secara individu untuk
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terlibat sebagai warga negara. Sebagai Orang Suci Zaman
Akhir, Anda hendaknya memahami tempat dan posisi Anda
di negeri tempat Anda tinggal. Belajarlah mengenai sejarah,
pusaka, dan hukum-hukum negeri. Jika Anda berkesempat-
an untuk memberikan hak suara dan berperan serta dalam
urusan-urusan pemerintahan, libatkan diri Anda secara aktif
dalam mendukung dan membela asas-asas kebenaran, keba-
jikan, serta kebebasan.

Rujukan Tambahan: A&P 98:10; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-12

Pemulihan Injil

Ketika Yesus Kristus hidup di bumi, Dia mendirikan
Gereja-Nya di antara para pengikut-Nya. Setelah Penyaliban-
Nya dan kematian para Rasul-Nya, kegenapan Injil diam-
bil dari bumi karena meluasnya kemurtadan (lihat
“Kemurtadan,” hlm. 92–93). Banyak pria dan wanita mencari
kegenapan kebenaran Injil selama berabad-abad Kemurtadan
Besar itu, namun mereka tidak dapat menemukannya.
Meskipun banyak yang berkhotbah dengan sungguh-sung-
guh mengenai Juruselamat dan ajaran-ajaran-Nya, tidak satu
pun yang memiliki kegenapan kebenaran atau wewenang
imamat dari Allah.

Kemurtadan Besar adalah suatu masa kegelapan rohani,
namun kita sekarang hidup pada suatu masa ketika kita da-
pat mengambil bagian dari “cahaya Injil tentang kemuliaan
Kristus” (2 Korintus 4:4; lihat juga A&P 45:28). Kegenapan
Injil telah dipulihkan, dan Gereja Yesus Kristus dari Orang-
orang Suci Zaman Akhir yang benar ada di bumi lagi. Tidak
ada organisasi lain yang dapat menandinginya. Itu bukan
hasil dari reformasi, dengan para pria dan wanita hebat yang
melakukan sekuat tenaga mereka untuk mendatangkan pe-
rubahan. Itu adalah pemulihan Gereja yang didirikan oleh
Yesus Kristus. Itu adalah pekerjaan Bapa Surgawi serta Putra
Tunggal-Nya.
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Sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang
Suci Zaman Akhir, Anda dapat menerima berkat-berkat yang
telah hilang dari bumi selama hampir 2.000 tahun. Melalui
tata cara-tata cara pembaptisan dan penetapan, Anda dapat
menerima pengampunan atas dosa-dosa Anda dan menik-
mati penemanan tetap dari Roh Kudus. Anda dapat menja-
lankan Injil dalam kegenapan dan kesederhanaannya. Anda
dapat memperoleh sebuah pemahaman tentang sifat tubuh
Ketuhanan, Kurban Tebusan Yesus Kristus, tujuan kehidup-
an di bumi, serta kenyataan mengenai kehidupan setelah ke-
matian. Anda memiliki kesempatan istimewa dibimbing oleh
para nabi yang hidup, yang mengajarkan kehendak Allah di
zaman kita. Tata cara-Tata cara bait suci memungkinkan
Anda menerima bimbingan dan kedamaian, mempersiapkan
diri bagi kehidupan kekal, dimeterikan kepada keluarga
Anda untuk kekekalan, serta menyediakan tata cara penye-
lamatan bagi para leluhur Anda yang telah meninggal.

Peristiwa-Peristiwa Pemulihan

Garis besar berikut merangkum beberapa peristiwa pen-
ting dalam pemulihan Injil dan pendirian Gereja Yesus
Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, yang telah di-
nyatakan Tuhan sebagai “satu-satunya gereja yang benar dan
hidup di atas segenap permukaan bumi” (A&P 1:30).

Awal musim semi, 1820. Dalam mencari Gereja Yesus
Kristus yang benar, Joseph Smith yang berusia 14 ta-
hun berdoa di sebuah hutan dekat rumahnya di
Palmyra, New York. Dalam menjawab doanya yang
rendah hati, Bapa Surgawi serta Yesus Kristus me-
ngunjunginya dan memberitahukannya agar dia jangan
bergabung dengan gereja mana pun yang ada di bumi
pada saat itu (lihat Joseph Smith 2:11–19). Di Gereja kita
merujuk pengalaman ini sebagai Penglihatan Pertama
Joseph Smith.
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21–22 September 1823. Joseph Smith dikunjungi oleh se-
orang malaikat bernama Moroni. Moroni menubuat-
kan peristiwa-peristiwa yang akan datang dan
memberitahu Joseph mengenai catatan Kitab Mormon,
yang ditulis di atas lemping-lemping emas. Malaikat
itu mengizinkan Joseph melihat lemping-lemping
emas, yang dikuburkan di sekitar Bukit Kumorah
(lihat Joseph Smith 2:27–53).

12 September 1827. Joseph Smith menerima lemping-
lemping emas dari Moroni di Bukit Kumorah setelah
bertemu dengan Moroni pada tanggal 22 September
setiap tahun selama empat tahun sebelumnya (lihat
Joseph Smith 2:53, 59).

15 Mei 1829. Setelah membaca mengenai pembaptisan
untuk pengampunan dosa-dosa saat mereka melaku-
kan penerjemahan terhadap lemping-lemping emas,
Joseph Smith dan juru tulisnya Oliver Cowdery per-
gi ke sebuah tempat yang telah ditentukan untuk ber-
tanya kepada Tuhan mengenai masalah itu. Di sana,
di tepi Sungai Susquehanna dekat Harmony,
Pennsylvania, mereka menerima jawaban terhadap
doa mereka. Yohanes Pembaptis, sosok yang telah di-
bangkitkan, datang kepada mereka sebagai “seorang
utusan dari surga … dalam suatu awan cahaya.” Dia
menganugerahkan kepada mereka Imamat Harun.
Kemudian, karena kepatuhan terhadap petunjuk-pe-
tunjuknya, Joseph dan Oliver membaptis satu sama
lain serta menahbiskan satu sama lain pada Imamat
Harun (lihat Joseph Smith 2:68–72; lihat juga A&P 13).

Mei 1829. Rasul zaman dahulu Petrus, Yakobus, dan
Yohanes menganugerahkan Imamat Melkisedek ke-
pada Joseph Smith dan Oliver Cowdery (lihat A&P
128:20).
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Juni 1829. Dibimbing “dengan anugerah dan kuasa
Allah” (A&P 135:3), Nabi Joseph Smith menyelesai-
kan penerjemahan Kitab Mormon.

26 Maret 1830. Cetakan pertama Kitab Mormon terse-
dia di Palmyra, New York.

6 April 1830. Gereja diorganisasi di Fayette, New York,
dimulai dengan enam anggota.

27 Maret 1836. Bait Suci Kirtland, bait suci pertama
yang dibangun pada masa kelegaan ini, dikuduskan.
Nabi Joseph Smith mengucapkan doa pengudusan,
yang telah diberikan kepadanya melalui wahyu (lihat
A&P 109).

April 1836. Juruselamat menampakkan diri kepada
Joseph Smith dan Oliver Cowdery di Bait Suci
Kirtland. Musa, Elias, dan Elia juga menampakkan di-
ri dan memberikan kunci-kunci kepada Joseph serta
Oliver. Elia membawa kunci-kunci kuasa pemeterai-
an, yang memungkinkan keluarga-keluarga untuk di-
meteraikan bersama selama-lamanya (lihat A&P 110).

Tujuan Gereja

Nabi Daniel dari Perjanjian Lama menubuatkan bahwa
Allah akan “mendirikan suatu kerajaan” yang “tidak akan bi-
nasa” dan akan “tetap untuk selama-lamanya” (Daniel 2:44).
Dalam membuat nubuat ini, dia berbicara mengenai Gereja
Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, kerajaan
Allah di bumi pada zaman sekarang. Sejak hari Gereja dior-
ganisasi dengan enam anggota, Gereja telah tumbuh dan ber-
kembang, dan Gereja akan terus tumbuh sampai “memenuhi
seluruh bumi” (Daniel 2:35; lihat juga A&P 65:2). Ratusan ri-
bu orang dibaptiskan setiap tahun. Kitab Mormon diterje-
mahkan dalam banyak bahasa. Bait Suci-Bait Suci dibangun
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di seluruh dunia. Dengan Yesus Kristus sebagai kepala
Gereja, para nabi yang hidup akan membimbing kemajuan
Gereja sampai bumi dipersiapkan bagi Kedatangan Kedua
Juruselamat.

Nabi Joseph Smith berbicara mengenai berkat-berkat
Pemulihan, “Sekarang, apa yang kita dengar dalam Injil yang
telah kita terima? Suara kegembiraan! Suara pengampunan
dari surga; dan suara kebenaran keluar dari bumi; kabar gem-
bira bagi orang mati; dan suara gembira bagi orang mati dan
orang hidup; kabar gembira tentang kesukaan besar” (A&P
128:19).

Rujukan tambahan: Yesaya 2:1–3; 29:13–14; Kisah para Rasul 3:19–21;
Wahyu 14:6–7; 2 Nefi 3:3–15; A&P 128:19–21; 133:36–39, 57–58; Joseph
Smith 2

Lihat juga Kemurtadan; Joseph Smith; Wahyu; Kedatangan Kedua Yesus
Kristus

Penatua (lihat Imamat Melkisedek; Imamat)

Penciptaan

Di bawah petunjuk Bapa Surgawi, Yesus Kristus mencip-
takan langit dan bumi (lihat Mosia 3:8; Musa 2:1). Dari tulisan
suci yang diwahyukan melalui Nabi Joseph Smith, kita me-
ngetahui bahwa dalam pekerjaan Penciptaan, Tuhan mem-
bentuk unsur-unsur yang telah ada (lihat Abraham 3:24). Dia
tidak menciptakan dunia “dari nol,” seperti yang diyakini
orang-orang.

Tulisan suci juga mengajarkan bahwa Adam adalah
“orang pertama di antara semua orang” (Musa 1:34). Allah
menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar-Nya sendiri
dan menurut gambar Putra Tunggal-Nya (lihat Musa 2:26–27).

Penciptaan adalah bagian penting dari rencana kesela-
matan Bapa Surgawi. Penciptaan memberi kita masing-
masing kesempatan untuk datang ke bumi, di mana kita
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menerima tubuh jasmani dan menjalankan hak pilihan kita.
Dalam Sidang prafana para allah, pernyataan berikut dibuat,
“Kita akan turun sebab ada tempat di sana, dan Kita akan
membawa dari bahan-bahan ini, dan Kita akan membuat se-
buah bumi yang di atasnya hal-hal ini dapat tinggal; dan de-
ngan ini Kita akan menguji mereka, untuk melihat apakah
mereka mau melakukan segala hal yang diperintahkan
Tuhan Allah kepada mereka” (Abraham 3:24–25).

Anda adalah anak roh Allah, dan tubuh Anda diciptakan
menurut gambar-Nya. Untuk memperlihatkan rasa syukur
Anda bagi berkat-berkat ini, Anda dapat merawat tubuh
Anda dengan mematuhi Kata-Kata Bijaksana dan perintah-
perintah lainnya yang berkaitan dengan kesehatan rohani
dan jasmani Anda (lihat A&P 89; lihat juga A&P 88:124). Anda
juga dapat menghormati orang lain sebagai anak-anak Allah.

Sebagai penerima dari semua ciptaan yang indah ini,
Anda dapat memelihara bumi dan menolong merawatnya
untuk generasi-generasi yang akan datang.

Rujukan tambahan: Kejadian 1–2; Ibrani 1:1–2; 1 Nefi 17:36; A&P 38:1–3;
59:16–20; Musa 1–3; Abraham 4–5

Lihat juga Allah Bapa; Yesus Kristus; Rencana Keselamatan

Pendidikan

Tuhan telah memerintahkan, “Carilah pengetahuan yaitu
dengan belajar dan juga dengan iman” (A&P 88:118). Dia te-
lah menasihati kita untuk mempelajari Injil dan memperoleh
suatu pemahaman “tentang hal-hal yang baik yang di surga
maupun di bumi dan yang di bawah bumi; hal-hal yang per-
nah ada, hal-hal yang ada sekarang, hal-hal yang harus sege-
ra terjadi; hal-hal yang ada di negeri sendiri dan hal-hal yang
ada di negeri luar; peperangan dan kekacauan di antara bang-
sa-bangsa, dan penghakiman yang ada di atas negeri, dan ju-
ga pengetahuan tentang negara-negara serta tentang
kerajaan-kerajaan—agar [kita] dapat dipersiapkan dalam se-
gala hal” (A&P 88:78–80).
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Pembelajaran Seumur Hidup

Teruslah mencari kesempatan-kesempatan untuk mem-
peroleh pendidikan sepanjang hidup Anda. Ini akan meno-
long Anda memiliki pengetahuan terkini dalam profesi
pilihan Anda dan dalam keterampilan-keterampilan serta mi-
nat-minat Anda lainnya. Di dunia yang pesat perubahannya,
Anda harus meluangkan waktu untuk mendidik diri Anda
sendiri bagi masa ini dan masa yang akan datang.

Selain melanjutkan pendidikan Anda sampai pendidikan
formal, Anda dapat terus belajar dengan membaca, mengha-
diri kegiatan-kegiatan kebudayaan yang sehat, mengunjungi
museum dan tempat-tempat bersejarah, serta mengamati du-
nia di sekitar Anda.

Sekolah dan Pelatihan Profesional

Anda hendaknya selalu berusaha mendidik pikiran dan
tangan Anda agar Anda dapat berhasil dalam bidang pilihan
Anda. Gunakan pendidikan Anda untuk menjadi pengaruh
bagi kebaikan. Sewaktu Anda melakukannya, Anda akan di-
kenal sebagai orang yang berintegritas. Anda akan siap bagi
kesempatan-kesempatan ketika hal itu datang, dan Anda
akan menjadi aset besar bagi keluarga, Gereja dan masyara-
kat Anda.

Carilah sekolah terbaik yang tersedia. Beberapa ke-
mungkinan adalah perguruan tinggi dan universitas, sekolah
teknik, kursus belajar di rumah, pendidikan masyarakat, ser-
ta pelatihan pribadi.

Seminari dan Institut

Di seluruh dunia, Orang-orang Suci Zaman Akhir yang
berusia 14 sampai 18 tahun berperan serta di seminari, yang
menyediakan petunjuk pada hari kerja dari tulisan suci.
Institut agama menyediakan kursus pada hari kerja dalam
berbagai pokok bahasan Injil bagi Orang-orang Suci Zaman
Akhir yang berusia 18 sampai 30 tahun.
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Program-Program ini menyediakan suatu suasana roha-
ni dan sosial dimana para siswa dapat bergaul satu sama lain
sambil belajar lebih banyak mengenai Injil.

Untuk informasi mengenai seminari dan institut, hu-
bungi pemimpin imamat setempat.

Rujukan tambahan: Amsal 1:5; A&P 130:18–19

Penetapan (lihat Roh Kudus; Penumpangan Tangan)

Pengajaran Berkunjung (lihat Lembaga Pertolongan)

Pengajaran ke Rumah (lihat Imamat)

Pengampunan

Tulisan suci merujuk pada pengampunan dalam dua ca-
ra. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bertobat dari
dosa-dosa kita dan mencari pengampunan-Nya. Dia juga
memerintahkan kepada kita untuk mengampuni mereka
yang menyakiti atau melukai kita. Dalam doa Tuhan, Yesus
menasihati kita untuk memohon kepada Bapa Surgawi “am-
punilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga meng-
ampuni orang yang bersalah kepada kami” (Matius 6:12).

Mencari Pengampunan dari Tuhan

Dosa adalah suatu beban berat. Dosa mendatangkan ra-
sa bersalah dan penderitaan yang besar karena mengetahui
bahwa kita telah bertindak melawan kehendak Bapa kita di
Surga. Dosa mendatangkan penyesalan berkepanjangan se-
waktu kita menyadari bahwa karena perbuatan kita, kita
mungkin telah menyakiti orang lain dan menghalangi diri ki-
ta sendiri menerima berkat-berkat Bapa kita yang telah siap
diberikan kepada kita.

Oleh karena Kurban Tebusan Yesus Kristus, kita dapat
menerima pengampunan karena dosa-dosa kita melalui
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pertobatan yang sungguh-sungguh dan sepenuhnya.
Keadaan berdosa mendatangkan penderitaan dan rasa sakit,
namun pengampunan Tuhan mendatangkan kelegaan, peng-
hiburan, serta sukacita. Tuhan telah berjanji:

“Lihatlah, dia yang bertobat atas dosa-dosanya, orang
itu menerima pengampunan dan Aku, Tuhan, tidak akan
mengingatnya lagi” (A&P 58:42).

“Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi
putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain ke-
sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba” (Yesaya 1:18).

Anda dapat merasakan mukjizat ini, apakah Anda perlu
bertobat dari dosa-dosa serius atau kelemahan sehari-hari.
Sama seperti Juruselamat yang memohon kepada orang-
orang pada zaman dahulu, Dia memohon kepada Anda pa-
da zaman ini:

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

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

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

“Tidak maukah kamu sekarang kembali kepada-Ku dan
bertobat akan dosa-dosamu, dan ditobatkan agar Aku dapat
menyembuhkan kamu?

Ya, sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika kamu
mau datang kepada-Ku, kamu akan memperoleh hidup yang
kekal. Lihatlah, lengan belas kasihan-Ku terulurkan kepada-
mu dan barangsiapa yang mau datang, ia akan Kuterima,
dan berbahagialah orang-orang yang datang kepada-Ku”
(3 Nefi 9:13–14).

Untuk penjelasan mengenai pertobatan, lihat
“Pertobatan,” hlm. 175–179.
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Mengampuni Sesama

Selain mencari pengampunan atas dosa-dosa kita sendiri,
kita harus bersedia mengampuni sesama. Tuhan berfirman,
“Hendaknya kamu saling mengampuni, sebab dia yang tidak
mengampuni saudaranya atas pelanggarannya, tetap dikutuk
di hadapan Tuhan; karena di dalam dirinya bersemayam do-
sa yang lebih besar. Aku, Tuhan, akan mengampuni orang
yang hendak Aku ampuni, tetapi daripadamu diminta untuk
mengampuni semua orang” (A&P 64:9–10).

Dalam keadaan hidup sehari-hari, Anda pasti akan disa-
kiti oleh orang lain—kadang-kadang secara tidak sengaja
dan kadang-kadang secara sengaja. Memang mudah untuk
menjadi geram atau marah atau dendam dalam situasi
seperti itu, tetapi ini bukan cara Tuhan. Juruselamat menasi-
hati, “Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang
menganiaya kamu” (Matius 5:44). Dia memberikan teladan
yang sempurna mengenai pengampunan ketika Dia disalib-
kan. Merujuk pada para serdadu Romawi yang telah menya-
libkan-Nya, Dia berdoa, “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab
mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat” (Lukas 23:34;
lihat catatan kaki c).

Berdoalah memohon kekuatan untuk mengampuni me-
reka yang telah menyakiti Anda. Tinggalkan perasaan ma-
rah, getir, atau balas dendam. Carilah hal-hal yang baik
dalam diri orang lain daripada berfokus pada kesalahan-ke-
salahan mereka dan membesar-besarkan kelemahan mereka.
Biarkanlah Allah menjadi hakim atas perbuatan jahat orang
lain. Mungkin sulit untuk menyingkirkan perasaan sakit ter-
sebut, namun Anda dapat melakukannya dengan pertolong-
an Tuhan. Anda akan menemukan bahwa pengampunan
dapat menyembuhkan luka-luka yang parah, dan menggan-
ti racun pertikaian dan kebencian dengan kedamaian serta
kasih yang hanya dapat diberikan oleh Allah.

Rujukan tambahan: Matius 6:14–15; 18:21–22; 1 Nefi 7:16–21

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Menghakimi Sesama; Pertobatan
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Pengangkatan Anak

Anak-anak berhak dibesarkan oleh orang tua yang
menghormati janji pernikahan dan yang memberikan kasih
serta dukungan. Pengangkatan anak dapat menjadi berkat
besar bagi banyak anak yang lahir tanpa kesempatan ini.

Ketika seorang wanita lajang hamil di luar nikah, pilihan
terbaik bagi ayah dan ibu dari anak tersebut adalah menikah
dan berusaha membentuk suatu hubungan keluarga kekal.
Jika pernikahan yang sukses kelihatannya tidak mungkin
terbina, para orang tua tidak nikah hendaknya dianjurkan
untuk menyerahkan anak mereka untuk diangkat (diadopsi),
lebih baik jika melalui Pelayanan Sosial OSZA. Menyerahkan
anak itu untuk diangkat (diadopsi) memungkinan orang tua
tidak nikah melakukan apa yang terbaik bagi anak itu. Ini
memastikan bahwa anak tersebut akan dimeteraikan kepada
seorang ibu dan ayah di bait suci, dan meningkatkan harap-
an akan adanya berkat-berkat Injil dalam kehidupan semua
yang terlibat. Pengangkatan anak adalah keputusan yang ti-
dak mementingkan diri dan penuh kasih yang memberkati
orang tua yang melahirkan, anak tersebut, serta keluarga
yang mengadopsi.

Jika Anda menikah dan Anda serta pasangan Anda ingin
mengadopsi seorang anak, pastikan Anda mengetahui semua
persyaratan hukum negara dan instansi pemerintah yang ter-
libat. Berundinglah dengan para pemimpin imamat Anda, ji-
ka mungkin, dengan anggota staf di Pelayanan Sosial OSZA.
Jika Pelayanan Sosial OSZA tidak ada di daerah Anda, beker-
jalah dengan para pemimpin imamat Anda untuk menemu-
kan badan-badan berlisensi dan berwenang yang melindungi
anak tersebut dan orang tua yang mengadopsi.

Pengguguran Kandungan

Dalam masyarakat zaman sekarang, pengguguran kan-
dungan telah menjadi praktik umum, yang didukung de-
ngan kebohongan-kebohongan. Jika Anda dihadapkan pada
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pertanyaan seputar masalah ini, Anda dapat dilindungi de-
ngan mengikuti kehendak Tuhan yang diwahyukan ini. Para
nabi zaman akhir telah mengutuk pengguguran kandungan,
dengan merujuk pada pernyataan Tuhan, “Jangan engkau …
membunuh, atau segala sesuatu yang serupa itu” (A&P 59:6).
Nasihat mereka mengenai masalah ini jelas: “Para anggota
Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir se-
harusnya tidak tunduk, melakukan, menganjurkan, memba-
yar, atau merencanakan pengguguran kandungan. Jika Anda
menganjurkan pengguguran kandungan dalam cara apa
pun, Anda dapat dikenakan tindakan disipliner oleh Gereja.

Para pemimpin Gereja telah mengatakan bahwa dalam
beberapa keadaan tertentu pengguguran kandungan dapat
dibenarkan, misalnya bila kehamilan diakibatkan oleh inses
atau pemerkosaan, bila berdasarkan penilaian ahli medis
yang kompeten dinyatakan bahwa nyawa atau kesehatan ibu
berada dalam bahaya, atau bila menurut penilaian ahli medis
yang kompeten dinyatakan bahwa janinnya diketahui mem-
punyai cacat berat yang tidak akan memungkinkan bayinya
dapat hidup sesudah lahir. Tetapi bahkan keadaan-keadaan
tersebut tidak secara otomatis membenarkan pengguguran
kandungan. Mereka yang menghadapi keadaan semacam itu
hendaknya mempertimbangkan pengguguran kandungan
hanya setelah berkonsultasi dengan para pemimpin Gereja
dan menerima sebuah penegasan melalui doa yang sung-
guh-sungguh.

Ketika seorang wanita lajang hamil di luar nikah, pilihan
terbaik bagi ayah dan ibu dari anak tersebut adalah menikah
dan berusaha membentuk suatu hubungan keluarga kekal.
Jika pernikahan yang sukses kelihatannya tidak mungkin
terbina, para orang tua tidak nikah hendaknya dianjurkan
untuk menyerahkan anak mereka untuk diangkat (diadopsi),
lebih baik jika melalui Pelayanan Sosial OSZA (lihat
“Pengangkatan Anak,” hlm. 151).
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Pengharapan

Kata pengharapan kadang-kadang disalahartikan. Dalam
bahasa sehari-hari, kata itu sering memiliki petunjuk yang ti-
dak pasti. Misalnya, kita mungkin mengatakan bahwa kita
mengharapkan suatu perubahan cuaca atau kunjungan se-
orang teman. Meskipun demikian, dalam bahasa Injil, kata
pengharapan artinya suatu kepastian, tidak goyah, dan aktif.
Para nabi berbicara mengenai memiliki “harapan yang teguh”
(Alma 34:41) dan “penuh pengharapan” (1 Petrus 1:3). Nabi
Moroni mengajarkan, “Barangsiapa percaya kepada Allah bo-
leh mengharapkan dengan kepastian untuk suatu dunia yang
lebih baik, ya, bahkan suatu tempat di sebelah kanan Allah,
dan harapan ini datang karena iman dan merupakan suatu
sauh bagi jiwa manusia, yang akan membuat mereka pasti
dan tabah, selalu berlimpah-limpah dalam perbuatan-perbu-
atan baik, dipimpin untuk memuliakan Allah” (Eter 12:4).

Jika kita memiliki pengharapan, kita memercayai janji-
janji Allah. Kita memiliki keyakinan lembut bahwa jika kita
melakukan “pekerjaan kebenaran,” kita “akan menerima
upah [kita], bahkan damai di bumi ini dan hidup yang kekal
di dunia yang akan datang” (A&P 59:23). Mormon mengajar-
kan bahwa harapan seperti itu datang hanya melalui Kurban
Tebusan Yesus Kristus, “Apakah yang akan kamu harapkan?
Lihatlah, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mempu-
nyai harapan melalui Kurban Tebusan Kristus dan kuasa ke-
bangkitan-Nya untuk dibangkitkan kepada hidup yang
kekal, dan ini karena imanmu kepada-Nya berdasarkan per-
janjian” (Moroni 7:41).

Jika Anda berusaha menjalankan Injil, Anda tumbuh
dalam kemampuan Anda untuk “berlimpah-limpah dalam
pengharapan” (Roma 15:1) melalui kuasa Roh Kudus. Anda
tumbuh dalam harapan sewaktu Anda berdoa dan mencari
pengampunan Allah. Dalam Kitab Mormon, seorang misio-
naris bernama Harun meyakinkan raja bangsa Laman, “Jika
engkau mau bertobat atas dosa-dosamu dan mau membung-
kukkan diri di hadapan Allah dan menyerukan nama-Nya di
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dalam iman, percaya bahwa engkau akan menerima, maka
engkau akan menerima pengharapan yang engkau ingin-
kan” (Alma 22:16). Anda juga memperoleh harapan sewaktu
Anda mempelajari tulisan suci dan mengikuti ajaran-ajaran-
nya. Rasul Paulus mengajarkan, “Sebab segala sesuatu yang
ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi ki-
ta, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ke-
tekunan dan penghiburan dari Kitab Suci” (Roma 15:4).

Asas pengharapan berlanjut hingga kekekalan, namun
asas itu juga dapat mendukung Anda melalui tantangan hi-
dup sehari-hari. “Berbahagialah orang,” kata Pemazmur,
“yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang ha-
rapannya pada Tuhan, Allahnya” (Mazmur 146:5). Dengan
pengharapan, Anda dapat menemukan sukacita dalam kehi-
dupan. Anda dapat “mempunyai kesabaran dan menang-
gung … kesengsaraan-kesengsaraan itu, dengan harapan
yang teguh bahwa pada suatu hari kamu akan beristirahat
dari segala kesengsaraanmu” (Alma 34:41). Anda dapat
“maju terus dengan suatu ketabahan dalam Kristus, dengan
harapan yang gilang-gemilang dan kasih kepada Allah dan
segenap manusia. Oleh karena itu, jika kamu maju terus,
mengenyangkan diri dengan firman Kristus dan bertahan
sampai akhir, lihatlah, demikian firman Bapa: Kamu akan
memperoleh hidup yang kekal” (2 Nefi 31:20).

Rujukan tambahan: Ratapan 3:25–26; 1 Korintus 15:19–22; 1 Petrus 3:15;
1 Yohanes 3:2–3; Jakub 4:4–6; Alma 13:28–29; 27:28; Eter 12:32; Moroni
8:26; 9:25; 10:22

Lihat juga Kesengsaraan; Kurban Tebusan Yesus Kristus; Kasih yang
Murni; Iman

Penghibur (lihat Roh Kudus)

Pengurbanan

Berkurban adalah menyerahkan sesuatu yang kita sa-
yangi untuk kepentingan suatu hal yang lebih berharga.

Penghibur
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Sebagai Orang Suci Zaman Akhir kita memiliki kesempatan
untuk mengurbankan hal-hal duniawi kita kepada Tuhan dan
kerajaan-Nya. Para anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-
orang Suci Zaman Akhir hendaknya bersedia membuat pe-
ngurbanan apa pun yang disyaratkan oleh Tuhan. Jika kita
tidak disyaratkan untuk membuat pengurbanan, kita tidak
akan pernah dapat mengembangkan iman yang diperlukan
untuk keselamatan kekal.

Kurban Tebusan Yesus Kristus adalah pengurbanan besar
dan kekal pada pusat Injil (lihat Alma 34:8–16). Sebelum
Juruselamat melaksanakan Kurban Tebusan, umat perjanjian-
Nya mengurbankan binatang sebagai lambang pengurbanan-
Nya. Praktik ini menolong mereka mengingat Kurban
Tebusan (lihat Musa 5:4–8). Perintah untuk mempersembah-
kan kurban binatang berakhir setelah kematian Yesus Kristus.
Di Gereja zaman sekarang, kita mengambil sakramen sebagai
peringatan akan kurban penebusan Juruselamat.

Selain mengingat kurban penebusan Yesus Kristus, kita
juga harus mempersembahkan kurban kita sendiri: hati yang
patah dan jiwa yang penuh sesal. Juruselamat berfirman,
“Dan kamu akan mempersembahkan kepada-Ku bukan lagi
pertumpahan darah; ya, kurban-kurbanmu serta kurban-
kurban bakaranmu akan ditiadakan …. Dan kamu akan
mempersembahkan sebagai kurban kepada-Ku hati yang pa-
tah dan jiwa yang penuh sesal. Dan barangsiapa datang ke-
pada-Ku dengan hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal,
dialah yang akan Kubaptiskan dengan api dan dengan Roh
Kudus” (3 Nefi 9:19–20).

Memiliki hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal ar-
tinya adalah menjadi rendah hati dan mau menerima kehen-
dak Allah dan nasihat dari mereka yang telah Dia panggil
untuk memimpin Gereja-Nya. Itu juga berarti penyesalan
yang dalam atas dosa serta keinginan yang sungguh-sung-
guh untuk bertobat. Nabi Lehi menekankan pentingnya
mempersembahkan kurban ini, “Lihatlah, [Kristus] mengur-
bakan diri-Nya sebagai sebuah kurban untuk dosa, untuk
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memenuhi tujuan hukum, bagi mereka semua yang patah
hati dan yang jiwanya penuh sesal dan tidak kepada orang
lain tujuan hukum itu dapat dipenuhi” (2 Nefi 2:7). Jika kita
tidak mempersembahkan kurban dari hati yang patah dan ji-
wa yang penuh sesal, kita tidak dapat sepenuhnya menerima
berkat-berkat yang datang melalui Kurban Tebusan.

Jika Anda bersedia berkurban sebagaimana yang dipe-
rintahkan Tuhan, Anda akan diterima oleh-Nya. Dia meng-
ajarkan, “Semua orang … yang mengetahui hatinya jujur,
dan patah, dan jiwanya menyesal, dan bersedia untuk mena-
ati perjanjian mereka dengan berkurban—ya, setiap kurban
yang Aku, Tuhan, akan perintahkan—mereka akan Aku teri-
ma” (A&P 97:8). Dengan sebuah sudut pandang kekal, Anda
dapat melihat bahwa menyerahkan hal-hal dari dunia bu-
kanlah pengurbanan sama sekali. Berkat-Berkat yang Anda
terima lebih besar dibandingkan dengan yang pernah Anda
kurbankan.

Rujukan tambahan: Matius 19:16–22; A&P 59:8

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Kasih; Kepatuhan; Pertobatan;
Sakramen; Pelayanan

Penjara Roh (lihat Kematian, Jasmani; Neraka; Firdaus)

Penumpangan Tangan

Penumpangan tangan adalah prosedur yang diwahyu-
kan oleh Tuhan untuk melaksanakan banyak tata cara kei-
mamatan, misalnya penetapan, penahbisan, menetapkan
anggota untuk melayani dalam pemanggilan, memberkati
yang sakit, dan memberikan berkat-berkat keimamatan lain-
nya (lihat A&P 42:44; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-4–ke-5).
Mereka yang memiliki wewenang imamat yang tepat mele-
takkan tangan mereka ke atas kepala orang yang menerima
tata cara tersebut. Dalam melakukannya, mereka melayani
sebagai alat melalui mana Tuhan memberkati anak-anak-
Nya (lihat A&P 36:2).
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Prosedur ini selalu digunakan oleh para pemegang ima-
mat. Adam menahbiskan keturunan lelakinya yang saleh de-
ngan penumpangan tangan (lihat A&P 107:40–50). Ketika
Yakub menyatakan berkat-berkat kepada Efraim dan
Menasye, dia menumpangkan tangannya di atas kepala mere-
ka (lihat Kejadian 48:14–19). Alma “menahbiskan para imam
dan para penatua dengan menumpangkan tangannya menu-
rut tata cara Allah” (Alma 6:1). Rasul Paulus dan Yohanes
menganugerahkan karunia Roh Kudus dengan penumpangan
tangan (lihat Kisah para Rasul 8:14–17). Pada masa kelegaan
ini, Yohanes Pembaptis menganugerahkan Imamat Harun ke-
pada Joseph Smith dan Oliver Cowdery dengan penumpang-
an tangan (lihat Joseph Smith 2:68–69).

Rujukan tambahan: Bilangan 27:18–23; Kisah Para Rasul 19:1–6; 1 Timotius
4:14; A&P 33:15; 35:6

Lihat juga Roh Kudus; Imamat

Penyaliban (lihat Kurban Tebusan Yesus Kristus; Salib)

Perang

Tuhan telah menyatakan bahwa pada zaman akhir akan
terdapat “peperangan dan desas-desus tentang perang, dan
seluruh bumi akan berada dalam kegemparan, dan manusia
akan hilang keberaniannya” (A&P 45:26).

Sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang
Suci Zaman Akhir, kita adalah umat perdamaian. Kita meng-
ikuti Juruselamat, yaitu Raja Damai. Kita menanti-nantikan
pemerintahan-Nya pada masa milenium, ketika peperangan
akan berakhir dan kedamaian akan dipulihkan ke bumi (lihat
Yesaya 2:4). Namun, kita mengenali bahwa di dunia ini, para
pemimpin pemerintahan kadang-kadang mengirimkan tenta-
ra militernya berperang untuk mempertahankan negara dan
cita-citanya.

Para Orang Suci Zaman Akhir yang berdinas di militer ti-
dak perlu merasa bimbang antara negara dan Allah mereka.
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Di Gereja, “kami percaya bahwa kami harus tunduk kepada
raja, presiden, penguasa serta pembesar pemerintahan, dalam
mematuhi, menghormati serta menjunjung hukum” (Pasal-
Pasal Kepercayaan ke-12). Dinas militer memperlihatkan
pengabdian pada asas ini.

Jika para Orang Suci Zaman Akhir dipanggil untuk pergi
berperang, mereka dapat melihat teladan Panglima Moroni,
pemimpin besar militer dalam Kitab Mormon. Meskipun dia
seorang prajurit yang perkasa, dia “tidak suka akan pertum-
pahan darah” (Alma 48:11). Dia “teguh dalam iman kepada
Kristus,” dan satu-satunya alasannya berperang adalah un-
tuk “membela bangsanya, hak-haknya, tanah air dan agama-
nya” (Alma 48:13). Jika Orang Suci Zaman Akhir harus pergi
berperang, mereka hendaknya pergi dalam semangat kebe-
naran dan kebajikan, dengan suatu keinginan untuk berbuat
kebaikan. Mereka hendaknya pergi dengan kasih di dalam
hati mereka bagi semua anak Allah, termasuk mereka yang
ada di kubu lawan. Maka, jika mereka harus menumpahkan
darah orang lain, tindakan mereka tidak akan dianggap seba-
gai dosa.

Lihat juga Hukum dan Pemerintahan Sipil; Kedamaian

Perceraian

Dalam “Keluarga: Pernyataan kepada Dunia,” Presidensi
Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul “dengan sungguh-sung-
guh 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” (lihat hlm. 77 dalam buku ini).
Disamping kebenaran-kebenaran tersebut, perceraian telah
menjadi umum di kalangan masyarakat dan telah meningkat
bahkan di antara para anggota Gereja. Masalah yang terus
tumbuh ini bukan berasal dari Allah, melainkan pekerjaan
musuh.
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Setiap pasangan nikah hendaknya bekerja bersama un-
tuk menjadi layak akan berkat-berkat pernikahan kekal. Jika
Anda telah menikah dan Anda serta pasangan Anda sedang
mengalami kesulitan, ingatlah bahwa obat untuk keba-
nyakan stres dalam pernikahan bukanlah perceraian atau
perpisahan. Obat itu ditemukan dalam Injil Yesus Kristus—
dalam pertobatan, pengampunan, integritas, serta kasih.
Obat itu didapatkan dalam memperlakukan pasangan Anda
seperti Anda ingin diperlakukan (lihat Matius 7:12). Ketika
Anda berusaha untuk mengatasi kesulitan, Anda dapat pergi
bersama-sama untuk mencari nasihat dari uskup atau presi-
den cabang Anda.

Lihat juga Kasih Murni; Keluarga; Kasih; Pernikahan; Bait Suci

Peribadatan

Beribadat kepada Allah adalah memberikan kepada-Nya
kasih, kekhidmatan, pelayanan, serta pengabdian Anda.
Tuhan memerintahkan kepada Musa, “Sembahlah Allah, ha-
nya untuk-Nya saja engkau harus melakukan pelayanan”
(Musa 1:15). Pada masa kelegaan ini Dia telah memerintah-
kan, “Engkau hendaknya mengasihi Tuhan Allahmu dengan
segenap hati, daya, akal budi dan kekuatanmu; dan dalam
nama Yesus Kristus hendaknya engkau melayani Dia” (A&P
59:5). Jika Anda menempatkan seseorang atau hal apa pun
melebihi kasih Allah, Anda melakukan peribadatan yang se-
sat, atau penyembahan berhala (lihat Keluaran 20:3–6).

Doa merupakan salah satu cara Anda dapat beribadat ke-
pada Bapa. Alma mengajarkan kepada putranya, Helaman,
“Berserulah kepada Allah untuk semua kebutuhanmu. Ya, bi-
arlah semua perbuatanmu itu bagi Tuhan dan ke mana pun
engkau pergi, biarlah itu di dalam Tuhan. Ya, biarlah pikiran-
mu ditujukan kepada Tuhan. Ya, biarlah kasih sayang hatimu
dicurahkan kepada Tuhan untuk selama-lamanya” (Alma
37:36).

Peribadatan
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Anda hendaknya menghadiri pertemuan-pertemuan
Gereja dalam semangat peribadatan. Tuhan telah memerintah-
kan, “Dan supaya engkau dapat menjaga dirimu tak ternoda
dari dunia, hendaknya engkau pergi ke rumah sembahyang
dan mempersembahkan sakramen pada hari-Ku yang kudus;
karena sesungguhnya inilah hari yang ditentukan bagimu un-
tuk beristirahat dari pekerjaanmu, dan melakukan ibadahmu
kepada Yang Mahatinggi” (A&P 59:9–10).

Peran serta Anda dalam tata cara-tata cara keimamatan
juga merupakan bagian dari peribadatan Anda. Ketika Anda
dengan khidmat mengambil sakramen dan menghadiri bait
suci, Anda mengingat dan beribadat kepada Bapa Surgawi
Anda serta mengungkapkan rasa syukur Anda bagi Putra-
Nya, Yesus Kristus.

Selain memperlihatkan ungkapan lahiriah peribadatan
kita, Anda hendaknya memiliki sikap khusyuk ke mana pun
Anda pergi dan dalam semua hal yang Anda lakukan. Alma
mengajarkan asas ini kepada sekelompok orang yang telah
diusir dari tempat peribadatan mereka. Dia menolong mere-
ka mengetahui bahwa peribadatan yang benar tidak dibatasi
pada satu hari tertentu dalam satu minggu (lihat Alma 32:11).
Berbicara kepada kelompok orang yang sama, rekan Alma,
Amulek, menganjurkan kepada mereka untuk “memuja Allah
di tempat mana pun kamu berada, di dalam roh dan di dalam
kebenaran” (Alma 34:38).

Rujukan tambahan: Mazmur 95:6–7; Mosia 18:25; Alma 33:2–11; A&P
20:17–19, 29; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-11

Lihat juga Puasa dan Persembahan Puasa; Allah Bapa; Kasih; Doa; Hari
Sabat

Perjanjian

Sebuah perjanjian adalah persetujuan kudus antara Allah
dan seseorang atau sekelompok orang. Allah menetapkan per-
syaratan-persyaratan khusus, dan Dia berjanji untuk member-
kati kita jika kita mematuhi persyaratan-persyaratan itu.

Perjanjian
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Ketika kita memilih untuk tidak menepati perjanjian-perjanji-
an itu, kita tidak menerima berkat, dan dalam beberapa hal ki-
ta menerima hukuman sebagai akibat dari ketidakpatuhan
kita.

Semua tata cara penyelamatan imamat disertai dengan
perjanjian. Misalnya, Anda membuat sebuah perjanjian keti-
ka Anda dibaptis, dan Anda memperbarui perjanjian itu seti-
ap kali Anda mengambil sakramen (lihat Mosia 18:8–10; A&P
20:37, 77, 79). Jika Anda telah menerima Imamat Melkisedek,
Anda telah memasuki sumpah dan perjanjian imamat (lihat
A&P 84:33–44). Endowmen bait suci dan tata cara pemeterai-
an juga termasuk perjanjian-perjanjian kudus.

Senantiasalah mengingat dan menghormati perjanjian-
perjanjian yang Anda buat dengan Tuhan. Maka Anda tidak
perlu diperintah dalam segala hal yang Anda lakukan (lihat
A&P 58:26–28). Anda akan diilhami oleh Roh Kudus, dan pe-
rilaku yang menyerupai Kristus akan menjadi bagian dari si-
fat Anda. Sebagaimana yang telah Tuhan janjikan, Anda akan
“menerima wahyu demi wahyu, pengetahuan demi pengeta-
huan, agar engkau boleh mengetahui rahasia-rahasia dan hal
kedamaian—yaitu yang mendatangkan kesukaan, yang
mendatangkan kekekalan hidup” (A&P 42:61). Pengharapan
terbesar Anda seharusnya adalah menikmati pengudusan
yang datang dari bimbingan ilahi ini; ketakutan terbesar
Anda seharusnya adalah kehilangan berkat-berkat itu.

Rujukan tambahan: Yeremia 31:31–34; Mosia 5; Moroni 10:33; A&P 82:10;
97:8; 98:13–15

Lihat juga Perjanjian Abraham; Baptisan; Pernikahan; Tata Cara; Imamat;
Sakramen; Bait Suci

Perjanjian Abraham

Abraham menerima Injil dan ditahbiskan menjadi imam
besar (lihat A&P 84:14; Abraham 1:2). Selanjutnya dia masuk
dalam pernikahan selestial, yaitu perjanjian permuliaan (li-
hat A&P 131:1–4). Dalam kaitan dengan perjanjian-perjanjian

Perjanjian Abraham
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yang dia buat, dia menerima janji-janji besar dari Tuhan
mengenai keluarganya. Di antara janji-janji tersebut adalah
sebagai berikut:

• Keturunannya akan banyak sekali (lihat Kejadian
17:5–6; Abraham 2:9; 3:14).

• Keturunan atau anak cucunya, akan menerima Injil
dan memiliki imamat (lihat Abraham 2:9).

• Melalui pelayanan dari keturunannya, “seluruh keluar-
ga di bumi akan diberkati, yaitu dengan berkat-berkat
Injil, yaitu berkat-berkat keselamatan, yaitu daripada
hidup yang kekal” (Abraham 2:11).

Secara keseluruhan, semua perjanjian dan janji yang di-
terima Abraham dari Tuhan disebut perjanjian Abraham. Itu
merupakan perjanjian kekal yang menjangkau seluruh ketu-
runan Abraham (lihat Kejadian 17:7). Untuk dapat dianggap
sebagai keturunan Abraham, seseorang harus mematuhi hu-
kum-hukum dan tata cara-tata cara Injil. Barulah orang itu
dapat menerima semua berkat perjanjian Abraham, bahkan
seandainya dia bukan keturunan langsung dari Abraham
(lihat Galatia 3:26–29; 4:1–7; A&P 84:33–40).

Sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang
Suci Zaman Akhir, Anda adalah anak perjanjian (lihat 3 Nefi
20:25–26). Anda telah menerima Injil yang kekal dan mewarisi
janji-janji yang sama dengan yang diberikan kepada Abraham,
Ishak, dan Yakub. Anda memiliki hak atas berkat-berkat kei-
mamatan dan kehidupan kekal, sesuai dengan kesetiaan Anda
dalam menerima tata cara-tata cara penyelamatan dan mema-
tuhi perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan hal itu.
Bangsa-bangsa di bumi akan diberkati melalui upaya-upaya
Anda dan melalui pekerjaan keturunan Anda.

Lihat juga Perjanjian; Kehidupan Kekal; Tata Cara; Berkat Bapa Bangsa;
Imamat

Perjanjian Abraham
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Perjudian

Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman
Akhir menentang perjudian, termasuk undian yang dispon-
sori pemerintah.

Perjudian dimotivasi oleh suatu keinginan untuk men-
dapatkan sesuatu tanpa bekerja. Keinginan ini secara rohani
menghancurkan. Perjudian menuntun si penjudi menjauh
dari ajaran-ajaran Juruselamat tentang kasih dan pelayanan
serta mendekat pada sifat mementingkan diri si iblis. Itu me-
rendahkan nilai-nilai kerja dan penghematan serta keinginan
untuk memberikan upaya yang jujur dalam semua hal yang
kita lakukan.

Mereka yang berperan serta dalam perjudian segera akan
menemukan gagasan yang menyesatkan yaitu bahwa mereka
dapat mengeluarkan sedikit atau tidak sama sekali dan me-
nerima sesuatu yang bernilai sebagai gantinya. Mereka mene-
mukan bahwa mereka menyerahkan sejumlah besar uang,
harga diri mereka sendiri, dan kehormatan anggota keluarga
serta teman-teman. Karena tertipu dan kecanduan, mereka
sering berjudi dengan menggunakan dana yang seharusnya
mereka gunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya meme-
nuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Para penjudi kadang-
kadang menjadi sedemikian diperbudak dan sedemikian
nekat untuk membayar utang perjudian mereka sehingga me-
reka menjadi pencuri, dengan mengorbankan nama baik me-
reka sendiri.

Presidensi Utama telah mengimbau kita untuk berga-
bung dengan mereka yang memiliki kekhawatiran sama da-
lam menolak pengesahan dan pensponsoran pemerintah
untuk segala bentuk perjudian.

Lihat juga Godaan

Permuliaan (lihat Kehidupan Kekal)

Permuliaan
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Pernikahan

Di dunia zaman sekarang, banyak orang meremehkan
dan bahkan mencemooh pernikahan dan keluarga. Di tengah-
tengah suara-suara yang membingungkan serta menyesatkan
itu, Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul menyedi-
akan suara kebenaran yang konsisten. Mereka “dengan sung-
guh-sungguh menyatakan bahwa pernikahan antara seorang
pria dan seorang wanita ditetapkan oleh Allah dan bahwa ke-
luarga merupakan inti dalam rencana Sang Pencipta bagi
tujuan kekal anak-anak-Nya” (lihat “Keluarga: Pernyataan ke-
pada Dunia,” hlm. 77 dalam buku ini).

Sukacita kehidupan yang terbesar ditemukan dalam ke-
luarga. Hubungan keluarga yang kuat membutuhkan usaha,
namun usaha seperti itu mendatangkan kebahagiaan besar
dalam kehidupan ini dan sepanjang kekekalan. Bahkan sean-
dainya Anda belum memiliki sebuah kehidupan keluarga
yang bahagia di masa lalu, Anda dapat berusaha memiliki
pernikahan yang bahagia dan kekal serta hubungan yang pe-
nuh kasih dengan anggota keluarga Anda.

Mempersiapkan Diri bagi Pernikahan

Jika Anda lajang, persiapkanlah diri Anda dengan seksa-
ma untuk pernikahan. Ingatlah bahwa tidak ada pengganti ba-
gi pernikahan di bait suci. Siapkan diri Anda untuk menikahi
orang yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat.
Hiduplah layak saat ini untuk orang yang ingin Anda nikahi.

Berkencanlah hanya dengan mereka yang memiliki stan-
dar-standar tinggi dan dalam hubungan itu Anda dapat mem-
pertahankan standar-standar tinggi Anda. Rencanakan dengan
cermat kegiatan-kegiatan yang positif dan membangun agar
Anda serta teman kencan Anda tidak ditinggalkan sendirian
tanpa melakukan apa-apa. Beradalah di tempat-tempat yang
aman sehingga Anda dapat dengan mudah mengendalikan di-
ri Anda sendiri. Jangan berperan serta dalam pembicaraan atau
kegiatan yang membangkitkan gairah seksual.
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Carilah seorang rekan yang seiman dengan Anda. Carilah
seseorang yang senantiasa dapat Anda hormati dan hargai, se-
seorang yang akan mendukung Anda dalam kehidupan Anda.
Sebelum Anda menikah, pastikan Anda telah menemukan se-
seorang yang kepadanya Anda dapat memberikan seluruh ha-
ti Anda, seluruh cinta Anda, seluruh perhatian Anda, seluruh
kesetiaan Anda.

Mencapai Sebuah Pernikahan yang Bahagia

Jika Anda telah menikah, ingatlah bahwa hubungan dan
kasih di antara Anda serta pasangan Anda hendakya menjadi
hubungan duniawi yang paling berharga bagi Anda. Pasangan
Anda adalah satu-satunya orang selain Tuhan yang telah Dia
perintahkan untuk Anda kasihi dengan sepenuh hati Anda (li-
hat A&P 42:22).

Ingatlah bahwa pernikahan, dalam arti yang sesungguh-
nya, adalah sebuah kemitraan yang setara, tanpa seorang pun
yang bertindak semena-mena terhadap yang lain, namun de-
ngan mendukung, menghibur, dan menolong satu sama lain.

Karena pernikahan adalah sebuah hubungan yang pen-
ting dalam kehidupan, pernikahan memerlukan dan membu-
tuhkan waktu. Jangan memberikan prioritas yang lebih tinggi
terhadap komitmen yang kurang penting. Luangkanlah wak-
tu untuk berbicara bersama dan mendengarkan satu sama
lain. Bersikaplah penuh perhatian dan hormat. Sering-sering-
lah mengungkapkan perasaan tulus serta kasih sayang Anda.

Putuskanlah bahwa tidak ada suatu apa pun yang akan
menimpa Anda dan pasangan Anda untuk mengacaukan per-
nikahan Anda. Bertekadlah untuk membuat pernikahan Anda
berhasil, meskipun tantangan-tantangan mungkin timbul

Setialah satu sama lain. Setialah dalam perjanjian perni-
kahan Anda dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ingatlah
bahwa Tuhan telah berfirman, “Hendaknya engkau mengasihi
istrimu dengan sepenuh hatimu, dan bersatu dengan dia dan
tidak dengan orang lain” (A&P 42:22). Kalimat “tidak dengan
orang lain” mengajarkan bahwa tidak ada orang, kegiatan,
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atau harta yang seharusnya dapat mengambil alih hubungan
Anda dengan pasangan Anda.

Menjauhlah dari apa pun yang dapat menuntun Anda
untuk menjadi tidak setia dalam cara apa pun. Pornografi,
khayalan-khayalan yang tidak sehat, dan sikap genit akan
mengikis karakter Anda serta merusak landasan pernikahan
Anda.

Bekerjalah bersama untuk mengelola keuangan Anda.
Bekerjalah bersama dalam membuat dan menjalankan ang-
garan belanja. Disiplinkan diri Anda dalam pengeluaran
Anda, dan hindarilah belenggu utang. Pengelolaan uang
yang bijaksana dan bebas dari utang mendatangkan keda-
maian dalam rumah tangga.

Pusatkan kehidupan Anda pada Injil Yesus Kristus.
Salinglah membantu mematuhi perintah-perintah yang telah
Anda buat. Hadirilah gereja dan bait suci bersama-sama.
Pelajarilah tulisan suci bersama-sama. Berlututlah bersama
dalam doa di permulaan dan penghujung hari untuk berteri-
ma kasih kepada Bapa Surgawi untuk satu sama lain dan un-
tuk persatuan dalam memohon berkat-berkat-Nya bagi
kehidupan Anda, rumah tangga Anda, orang-orang yang
Anda kasihi, serta keinginan-keinginan baik Anda. Maka
Allah akan membimbing Anda, dan percakapan Anda seha-
ri-hari dengan-Nya akan mendatangkan kedamaian serta su-
kacita yang tidak dapat datang dari sumber lain. Hubungan
Anda akan menjadi lebih baik selama bertahun-tahun; kasih
Anda akan dikuatkan. Penghargaan Anda terhadap satu sa-
ma lain akan tumbuh.

Nasihat bagi Mereka yang Tidak Menikah

Beberapa anggota Gereja tetap melajang tanpa kesalahan
apa pun dari pihaknya, meskipun mereka ingin menikah. Jika
Anda menemukan diri Anda dalam situasi ini, pastikan bahwa
“Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang-
kan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia” (Roma 8:28).
Jika Anda tetap layak, kelak Anda akan, dalam kehidupan ini
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atau kehidupan berikutnya, diberi semua berkat akan sebuah
hubungan keluarga kekal. Tuhan telah membuat janji ini ber-
ulang kali melalui para nabi-Nya di zaman akhir.

Jika Anda lajang dan ingin menikah, jangan putus asa.
Pada saat yang sama, jangan biarkan diri Anda terlalu dibe-
bani dengan gol Anda. Melainkan, terlibatlah dalam kegiat-
an-kegiatan yang sehat. Carilah cara-cara untuk melayani
dalam lingkup keluarga Anda dan masyarakat Anda. Terima
dan tingkatkanlah pemanggilan-pemanggilan Gereja Anda.
Jagalah diri Anda bersih, secara jasmani dan rohani. Teruslah
belajar dan berkembang serta maju dalam kehidupan priba-
di Anda.

Perjanjian Perkawinan yang Baru dan Kekal

Dalam rencana kebahagian Bapa Surgawi kita, seorang
pria dan seorang wanita dapat dimeteraikan satu kepada
yang lain untuk waktu fana dan sepanjang kekekalan.
Mereka yang dimeteraikan di bait suci memiliki kepastian
bahwa hubungan mereka akan berlanjut selamanya jika me-
reka setia terhadap perjanjian-perjanjian mereka. Mereka ta-
hu bahwa tidak ada sesuatu pun, bahkan kematian, yang
dapat secara permanen memisahkan mereka.

Perjanjian pernikahan kekal penting bagi permuliaan.
Tuhan mewahyukan melalui Joseph Smith: “Di dalam kemu-
liaan selestial terdapat tiga surga atau tingkatan; dan untuk
mencapai yang tertinggi seseorang harus memasuki tata tertib
keimamatan ini [yang dimaksud ialah perjanjian perkawinan
yang baru dan kekal]; dan bila dia tidak melakukannya, dia ti-
dak dapat memperolehnya. Dia boleh memasuki yang lain-
nya, tetapi itu adalah akhir daripada kerajaannya; dia tidak
dapat memperoleh suatu keturunan” (A&P 131:1–4).

Setelah menerima tata cara pemeteraian dan membuat
perjanjian-perjanjian kudus di bait suci, pasangan suami dan
istri harus tetap setia untuk menerima berkat-berkat perni-
kahan serta permuliaan kekal. Tuhan berfirman:
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“Bila seorang laki-laki mengawini seorang istri dengan
firman-Ku yang menjadi hukum-Ku serta dengan perjanjian
yang baru dan kekal, dan dimeteraikan ke atas mereka oleh
Roh Kudus perjanjian, oleh orang yang telah diurapi dan yang
telah Aku tetapkan memegang kuasa dan kunci-kunci keima-
matan ini; … dan bila [mereka] mematuhi perjanjian-Ku, … itu
akan dilakukan kepada mereka dalam segala apa pun yang di-
lakukan oleh para hamba-Ku terhadap mereka, pada waktu
ini dan melalui segala kekekalan; dan akan mempunyai keku-
atan penuh bila mereka keluar dunia” (A&P 132:19; untuk
penjelasan mengenai Roh Kudus Perjanjian, lihat hlm. 193–194).

Rujukan tambahan: Kejadian 1:27–28; 2:18, 21–24; 1 Korintus 11:11;
Efesus 5:22–33; Musa 2:27–28; 3:18, 21–24

Lihat juga Kemurnian Akhlak; Perceraian; Keluarga; Bait Suci; Persatuan

Persatuan

Sesaat sebelum Juruselamat melaksanakan Kurban
Tebusan, Dia berdoa bagi para murid-Nya, yang telah Dia
utus ke dunia untuk mengajarkan Injil. Dia juga berdoa bagi
mereka yang mau percaya kepada-Nya karena perkataan para
murid-Nya. Dia memohon untuk persatuan: “Supaya mereka
semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam
Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam
Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah
mengutus Aku” (Yohanes 17:21).

Dari doa ini kita belajar bagaimana Injil mempersatukan
kita dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus serta dengan satu
sama lain. Ketika kita menjalankan Injil, menerima tata cara-ta-
ta cara penyelamatan dan mematuhi perjanjian-perjanjian kita,
sifat-sifat kita akan berubah. Kurban Tebusan Juruselamat
menguduskan kita, dan kita dapat hidup dalam persatuan, me-
nikmati kedamaian dalam kehidupan ini serta mempersiapkan
diri kita untuk tinggal bersama Bapa dan Putra-Nya selama-la-
manya.
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Tuhan telah berfirman, “Jika kamu tidak menjadi satu,
kamu bukan milik-Ku” (A&P 38:27). Anda dapat mencari dan
meningkatkan standar persatuan ini dalam keluarga Anda
dan di Gereja. Jika Anda telah menikah, Anda dan pasangan
Anda dapat dipersatukan dalam tujuan serta tindakan. Anda
dapat membiarkan sifat-sifat unik Anda untuk saling me-
nyempurnakan sewaktu Anda menghadapi tantangan-tan-
tangan bersama dan tumbuh dalam kasih serta pemahaman.
Anda juga dapat dipersatukan dengan para anggota keluarga
lainnya dan dengan para anggota Gereja dengan melayani
bersama, saling mengajar, dan saling mendukung. Anda da-
pat menjadi satu dengan Presiden Gereja dan para pemimpin
Gereja lainnya sewaktu Anda mempelajari perkataan mereka
serta mengikuti nasihat mereka.

Sewaktu Gereja berkembang di seluruh dunia, semua
Orang Suci Zaman Akhir dapat dipersatukan. Hati kita dapat
“bersatu padu dalam satu kesatuan dan saling mengasihi”
(Mosia 18:21). Kita menghargai perbedaan kebudayaan dan
perbedaan-perbedaan individu, namun kita juga mencari
“kesatuan iman” yang datang ketika kita mengikuti para pe-
mimpin yang diilhami dan mengingat bahwa kita semua ada-
lah anak-anak dari Bapa yang sama (lihat Efesus 4:3–6, 11–13).

Lihat juga Kasih; Pernikahan; Kepatuhan; Pelayanan; Sion

Persepuluhan

Salah satu berkat keanggotaan dalam Gereja Yesus
Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir adalah kesem-
patan istimewa membayar persepuluhan. Dengan menjalan-
kan hukum persepuluhan, Anda berperan serta dalam
pembangunan kerajaan Allah di bumi.

Berkat-Berkat dari Membayar Penuh Persepuluhan

Hukum persepuluhan mengharuskan pengurbanan,
namun kepatuhan Anda terhadap hukum itu membawa
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berkat-berkat yang jauh lebih besar dibandingkan apa pun
yang pernah Anda berikan. Nabi Maleakhi mengajarkan:

“Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke da-
lam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan-
an di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam,
apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap la-
ngit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelim-
pahan” (Maleakhi 3:10).

Berkat-berkat ini datang kepada semua orang yang mem-
bayar penuh sepersepuluh dari penghasilan mereka, bahkan
meskipun jumlah itu sangat kecil. Jika Anda mematuhi hu-
kum ini, Tuhan akan memberkati Anda baik secara rohani
maupun jasmani.

Definisi dan Tujuan Persepuluhan

Membayar persepuluhan penuh, artinya Anda memberi-
kan sepersepuluh dari penghasilan Anda kepada Tuhan me-
lalui Gereja-Nya. Anda menyerahkan persepuluhan Anda
kepada seorang anggota keuskupan atau presiden cabang
Anda.

Para pemimpin setempat mengirimkan dana persepuluh-
an itu langsung ke kantor pusat Gereja, dimana sebuah de-
wan menentukan cara-cara khusus untuk menggunakan dana
kudus tersebut. Dewan ini terdiri dari Presidensi Utama,
Kuorum Dua Belas Rasul, serta Keuskupan Ketua. Bertindak
sesuai dengan wahyu, mereka membuat keputusan-keputus-
an sebagaimana diarahkan oleh Tuhan (lihat A&P 120:1).

Dana persepuluhan selalu digunakan untuk tujuan-tuju-
an Tuhan—untuk membangun dan memelihara bait suci-bait
suci dan gedung-gedung pertemuan, untuk menyokong pe-
kerjaan misionaris, serta untuk melaksanakan pekerjaan
Gereja di seluruh dunia.

Membuat Komitmen untuk Membayar Persepuluhan

Jika Anda belum menetapkan pola untuk membayar per-
sepuluhan secara tetap, Anda mungkin sulit memercayai
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bahwa Anda dapat menyediakan dana untuk memberikan se-
persepuluh dari penghasilan Anda. Namun pembayar perse-
puluhan yang setia memahami bahwa mereka tidak bisa lalai
dalam membayar persepuluhan. Secara nyata dan dengan ca-
ra yang luar biasa, tingkap-tingkap langit akan dibuka dan
berkat-berkat dicurahkan kepada Anda.

Ingatlah bahwa membayar persepuluhan bukan masalah
uang semata, namun itu masalah iman. Itu adalah kepercaya-
an kepada Tuhan. Dia memberikan perintah untuk kepenting-
an kita, dan Dia membuat janji yang menyertainya. Carilah
kekuatan di dalam iman Nefi, yang mengatakan, “Hendaklah
kita setia dalam mematuhi perintah-perintah Tuhan; karena li-
hatlah, Ia lebih perkasa daripada seluruh bumi” (1 Nefi 4:1).

Lihat juga Puasa dan Persembahan Puasa

Pertemuan Sakramen (lihat Hari Sabat; Sakramen; Pengurbanan).

Pertobatan [Conversion]

“Keinginan daging adalah maut,” ungkap Rasul Paulus,
“tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera”
(Roma 8:6; lihat juga 2 Nefi 9:39). Dalam keadaan kita yang
telah jatuh, kita sering kali berjuang melawan godaan, dan
kadang-kadang kita menyerah pada “kehendak daging dan
kejahatan yang ada di dalam” (2 Nefi 2:29; lihat juga
“Kejatuhan,” hlm. 71–74 dalam buku ini). Untuk dapat me-
nerima berkat kehidupan kekal, kita harus “senang kepada
rohani” dan mengalahkan keingingan-keinginan kita yang ti-
dak benar. Kita perlu berubah. Yang lebih akurat, kita perlu
diubah, atau dipertobatkan, melalui kuasa Kurban Tebusan
Juruselamat dan melalui kuasa Roh Kudus. Proses ini dise-
but pertobatan.

Pertobatan mencakup suatu perubahan dalam sikap, na-
mun perubahan itu lebih dari sekadar sikap; itu merupakan
suatu perubahan dalam sifat. Itu suatu perubahan yang pen-
ting sehingga Tuhan dan para nabi-Nya merujuknya sebagai
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kelahiran kembali, suatu perubahan hati, dan baptisan de-
ngan api. Tuhan berfirman:

“Janganlah heran bahwa seluruh umat manusia, ya, orang
laki-laki dan perempuan, segenap bangsa, kaum, bahasa dan
rakyat, harus dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan daripada
Allah, diubah dari keadaan jasmani dan keadaan mereka,
yang jatuh kepada keadaan yang benar, jatuh karena ditebus
oleh Allah, menjadi para putra dan putri-Nya.

Jadi mereka menjadi makhluk-makhluk baru dan jika
mereka tidak melakukan ini, mereka sama sekali tidak dapat
mewarisi Kerajaan Allah” (Mosia 27:25–26).

Mengusahakan Pertobatan yang Lebih Besar

Anda memiliki tanggung jawab utama bagi pertobatan
Anda sendiri. Tidak seorang pun dapat dipertobatkan bagi
Anda, dan tidak seorang pun dapat memaksa Anda untuk
dipertobatkan. Namun, orang lain dapat menolong Anda da-
lam proses pertobatan. Belajarlah dari teladan benar yang di-
berikan para anggota keluarga, para pemimpin Gereja dan
guru, serta para pria dan wanita dalam tulisan suci.

Kemampuan Anda untuk merasakan suatu perubahan
hati yang hebat akan meningkatkan Anda sewaktu Anda
mengikuti teladan sempurna Juruselamat. Pelajarilah tulisan
suci, berdoalah dengan iman, patuhilah perintah-perintah,
dan carilah penemanan terus-menerus dari Roh Kudus. Ketika
Anda melanjutkan proses pertobatan, Anda akan menerima
“kesukaan yang sangat besar,” sebagaimana yang dilakukan
rakyat Raja Benyamin ketika Roh “membawa perubahan yang
dahsyat di dalam hati [mereka]” (lihat Mosia 5:2, 4). Anda
akan dapat mengikuti nasihat Raja Benyamin untuk “tabah
dan tak tergoyahkan, selalu berlimpah-limpah dengan peker-
jaan baik, agar Kristus, Tuhan Allah Yang Mahakuasa dapat
memeteraikan kamu sebagai milik-Nya, agar kamu dapat di-
bawa ke surga, agar kamu memperoleh keselamatan abadi
serta hidup yang kekal” (Mosia 5:15).
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Proses Pertobatan

Pertobatan adalah sebuah proses, bukan suatu peristiwa.
Anda menjadi dipertobatkan sebagai akibat dari usaha-usaha
Anda yang benar untuk mengikuti Juruselamat. Usaha-usaha
ini mencakup menjalankan iman kepada Yesus Kristus, berto-
bat dari dosa-dosa, dibaptiskan, menerima karunia Roh
Kudus, dan bertahan sampai akhir dalam iman.

Meskipun pertobatan merubah kehidupan dan menak-
jubkan, itu adalah suatu mukjizat yang tak kentara.
Kunjungan-kunjungan malaikat dan peristiwa-peristiwa me-
nakjubkan lainnya tidak mendatangkan pertobatan. Bahkan
Alma, yang melihat seorang malaikat, menjadi dipertobatkan
hanya setelah dia “berpuasa dan berdoa berhari-hari” untuk
sebuah kesaksian akan kebenaran (Alma 5:46). Dan Paulus,
yang melihat Juruselamat yang telah bangkit, mengajarkan
bahwa “tidak ada seorang pun, yang dapat mengaku: ’Yesus
adalah Tuhan,’ selain oleh Roh Kudus” (1 Korintus 12:3).

Karena pertobatan adalah suatu proses yang tidak ken-
tara dan terus-menerus, Anda dapat dipertobatkan sekarang
dan tidak menyadarinya. Anda dapat menjadi seperti bang-
sa Laman yang, “karena iman mereka kepada [Kristus] pada
waktu mereka ditobatkan, mereka dibaptiskan dengan api
dan dengan Roh Kudus dan mereka tidak mengetahuinya”
(3 Nefi 9:20). Usaha Anda yang terus-menerus untuk menja-
lankan iman dan mengikuti Juruselamat akan menuntun pa-
da pertobatan yang lebih besar.

Sifat-Sifat Orang yang Dipertobatkan

Kitab Mormon menyediakan penjelasan mengenai orang
yang dipertobatkan kepada Tuhan:

Mereka berkeinginan untuk berbuat baik. Rakyat Raja
Benyamin menyatakan, “Roh Tuhan Yang Mahakuasa, … telah
membawa perubahan yang dahsyat di dalam diri kami atau di
dalam hati kami, sehingga kami tidak lagi berkeinginan untuk
berbuat jahat, tetapi berbuat baik terus-menerus” (Mosia 5:2).
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Alma berbicara mengenai orang-orang yang “tidak dapat me-
mandang dosa kecuali dengan kebencian” (Alma 13:12).

Mereka tidak memberontak terhadap Tuhan. Mormon men-
ceritakan tentang sekelompok orang Laman yang telah men-
jadi jahat dan haus akan darah tetapi yang telah “bertobat
kepada Tuhan” (Alma 23:6). Orang-orang ini mengubah na-
ma mereka menjadi bangsa Anti-Nefi-Lehi dan “menjadi
bangsa yang benar, mereka meletakkan senjata pemberon-
takan mereka sehingga mereka tidak lagi bertempur melaw-
an Allah, juga tidak melawan seseorang pun daripada
saudara-saudara mereka” (Alma 23:7).

Mereka membagikan Injil. Enos, Alma yang Tua, Alma
yang Muda, para putra Mosia, Amulek, dan Zezrom meng-
abdikan diri mereka untuk mengkhotbahkan Injil setelah me-
reka menjadi dipertobatkan kepada Tuhan (lihat Enos 1:26;
Mosia 18:1; Mosia 27:32–37; Alma 10:1–12; 15:12).

Mereka dipenuhi dengan kasih. Setelah Juruselamat yang te-
lah bangkit mengunjungi rakyat di Benua Amerika, “rakyat
seluruhnya telah dipertobatkan kepada Tuhan, di seluruh per-
mukaan negeri, baik bangsa Nefi maupun bangsa Laman, dan
tidak terjadi pertengkaran dan perbantahan di antara mereka
dan masing-masing saling memperlakukan dengan adil ….

Dan terjadilah bahwa tidak ada pertengkaran di negeri
itu, karena kasih Allah yang berdiam dalam hati bangsa itu.

Dan tidak ada iri hati ataupun pertengkaran ataupun hu-
ru-hara ataupun pelacuran ataupun dusta ataupun pembu-
nuhan ataupun sesuatu macam perbuatan cabul; dan
sesungguhnya tidak ada suatu bangsa yang lebih bahagia di
antara segala bangsa yang telah diciptakan oleh tangan Allah.

Tidak ada perampok ataupun pembunuh, juga tidak ada
bangsa Laman ataupun suatu bangsa lainnya, melainkan
mereka menjadi satu, anak-anak Kristus dan para ahli waris
Kerajaan Allah” (4 Nefi 1:2, 15–17).

Rujukan tambahan: Matius 18:3; Lukas 22:32; Alma 5:7–14

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Baptisan; Roh Kudus;
Keselamatan
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Pertobatan [Repentance]

Pertobatan adalah salah satu asas utama Injil (lihat
Pasal-Pasal Kepercayaan ke-4). Pertobatan penting bagi ke-
bahagiaan Anda dalam kehidupan ini dan sepanjang keke-
kalan. Pertobatan lebih dari sekadar mengakui kesalahan. Itu
adalah suatu perubahan pikiran dan hati yang memberi
Anda sudut pandang baru mengenai Allah, mengenai diri
sendiri, serta mengenai dunia. Itu mencakup meninggalkan
dosa dan kembali kepada Allah untuk meminta pengampun-
an. Itu dimotivasi oleh kasih bagi Allah serta keinginan yang
sungguh-sungguh untuk mematuhi perintah-perintah-Nya.

Bahaya Menangguhkan Pertobatan

Jangan merasionalisasi dosa-dosa Anda atau menunda
pertobatan. Amulek memperingatkan, “Kehidupan ini ada-
lah saat bagi manusia mempersiapkan diri untuk bertemu
Allah. Ya, lihatlah, masa kehidupan ini adalah masa bagi ma-
nusia untuk melaksanakan pekerjaan mereka …. Aku mohon
darimu supaya kamu jangan menangguhkan hari perto-
batanmu sampai akhir, karena setelah masa kehidupan ini,
yang telah diberikan kepada kita untuk mempersiapkan diri
bagi kekekalan, lihatlah, jika kita tidak memanfaatkan waktu
kita selagi kita di dalam kehidupan ini, maka akan datang
malam kegelapan di mana sesuatu pekerjaan tidak dapat di-
laksanakan” (Alma 34:32–33).

Pentingnya Pertobatan

Tuhan telah menyatakan bahwa “tiada hal yang najis
yang dapat mewarisi kerajaan surga” (Alma 11:37). Dosa-dosa
Anda membuat Anda tidak bersih—tidak layak untuk kemba-
li dan tinggal di hadirat Bapa Surgawi Anda. Itu juga memba-
wa kesengsaraan bagi jiwa Anda dalam kehidupan ini.

Melalui Kurban Tebusan Yesus Kristus, Bapa Surgawi te-
lah menyediakan satu-satunya cara bagi Anda untuk diampuni
dari dosa-dosa Anda (lihat “Pengampunan,” hlm. 148–150).
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Yesus Kristus menderita hukuman bagi dosa-dosa Anda agar
Anda dapat diampuni jika Anda sungguh-sungguh bertobat.
Bila Anda bertobat dan bergantung pada kasih karunia-Nya
yang menyelamatkan, Anda akan dibersihkan dari dosa. Dia
berfirman:

“Aku memerintahkanmu untuk bertobat—bertobat,
jangan sampai Aku memukulmu dengan tongkat mulut-Ku
dan dengan murka-Ku dan dengan amarah-Ku, dan penderi-
taanmu akan menjadi hebat—berapa hebatnya tidak kauke-
tahui, berapa ngerinya tidak kauketahui ya, berapa berat
untuk menanggungnya pun tidak kauketahui.

Karena lihatlah, Aku, Allah telah menderita segala hal
ini untuk semua orang, supaya mereka tidak perlu menderi-
ta jika mereka mau bertobat;

Tetapi jika mereka tidak mau bertobat, mereka harus
menderita bahkan seperti Aku;

Penderitaan itu menyebabkan Aku sendiri, yaitu Allah,
yang paling Besar daripada segala-galanya, bergemetar kare-
na rasa sakit, dan berdarah di setiap pori kulit dan menderi-
ta baik jasmani maupun rohani—dan Aku menginginkan
agar Aku tidak minum cawan pahit, dan menyusut—

Walaupun demikian, kemuliaan bagi Bapa dan Aku me-
minum cawan dan menyelesaikan persiapan-Ku bagi anak-
anak manusia” (A&P 19:15–19).

Unsur-Unsur Pertobatan

Pertobatan adalah proses yang menyakitkan, namun itu
menuntun pada pengampunan dan kedamaian yang abadi.
Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, “Sekalipun dosamu
merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; seka-
lipun berwarna seperti kain kesumba, akan menjadi putih se-
perti bulu domba” (Yesaya 1:18). Pada masa kelegaan ini
Tuhan berjanji, “Dia yang bertobat atas dosa-dosanya, orang
itu menerima pengampunan dan Aku, Tuhan, tidak akan
mengingatnya lagi” (A&P 58:42). Pertobatan mencakup un-
sur-unsur berikut ini:
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Iman kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Kuasa dosa
sungguh besar. Untuk terbebas darinya, Anda harus berpa-
ling kepada Bapa Surgawi Anda dan berdoa dalam iman.
Setan mungkin berusaha untuk meyakinkan Anda bahwa
Anda tidak layak untuk berdoa—bahwa Bapa Surgawi juga
tidak senang dengan Anda sehingga Dia tidak akan pernah
mau mendengarkan doa-doa Anda. Ini suatu kebohongan.
Bapa Anda di Surga senantiasa siap untuk menolong Anda ji-
ka Anda mau datang kepada-Nya dengan hati yang bertobat.
Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan serta menolong
Anda mengatasi dosa.

Pertobatan adalah suatu tindakan iman kepada Yesus
Kristus—suatu pengakuan akan kuasa Kurban Tebusan-Nya.
Ingatlah bahwa Anda dapat diampuni hanya melalui syarat-
syarat-Nya. Jika Anda dengan rasa syukur mengenali
Kurban Tebusan-Nya serta kuasa-Nya untuk membersihkan
Anda dari dosa, Anda dapat “menjalankan imanmu kepada
pertobatan” (Alma 34:17).

Dukacita karena Dosa. Untuk dapat diampuni, terlebih da-
hulu Anda harus mengenali sendiri bahwa Anda telah ber-
dosa. Jika Anda berusaha menjalankan Injil, pengakuan
seperti itu akan menuntun pada “dukacita menurut kehen-
dak Allah,” yang “menghasilkan pertobatan yang membawa
keselamatan” (2 Korintus 7:10). Dukacita menurut kehendak
Allah tidak datang karena akibat-akibat alami dosa atau ka-
rena takut akan hukuman; melainkan datang dari pengeta-
huan bahwa Anda tidak menyenangkan hati Bapa Surgawi
dan Juruselamat Anda. Ketika Anda merasakan dukacita me-
nurut kehendak Allah, Anda memiliki keinginan yang sung-
guh-sungguh untuk berubah dan kesediaan untuk tunduk
terhadap setiap syarat untuk pengampunan.

Pengakuan. “Siapa menyembunyikan pelanggarannya ti-
dak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan mening-
galkannya akan disayangi” (Amsal 28:13). Yang penting bagi
pengampunan adalah kesediaan untuk mengungkapkan
semuanya kepada Bapa Surgawi Anda apa yang telah Anda
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lakukan. Berlututlah di hadapan-Nya dalam doa yang ren-
dah hati, mengakui dosa-dosa Anda. Akuilah rasa bersalah
dan penyelasan Anda, lalu mohonlah bantuan-Nya.

Pelanggaran serius, misalnya pelanggaran terhadap hu-
kum kemurnian akhlak, dapat mengancam keanggotaan
Anda di Gereja. Oleh karena itu, Anda perlu mengakui dosa-
dosa itu kepada Tuhan dan para wakil-Nya di Gereja. Ini di-
lakukan di bawah pengawasan uskup atau presiden cabang
Anda dan mungkin saja presiden wilayah atau misi Anda,
yang melayani sebagai pengawas atau hakim di Gereja.
Meskipun hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa, para
pemimpin imamat ini memainkan peranan penting dalam
proses pertobatan. Mereka akan menjaga kerahasiaan penga-
kuan Anda serta menolong Anda sepanjang proses pertobat-
an. Dengan sepenuhnya jujurlah kepada mereka. Jika
pengakuan Anda setengah-setengah, dengan menyebutkan
kesalahan-kesalahan yang lebih kecil, Anda tidak akan dapat
mengatasi pelanggaran yang lebih besar yang tidak dapat
diungkapkan. Semakin cepat Anda memulai proses ini, se-
makin cepat pula Anda akan menemukan kedamaian serta
sukacita yang datang melalui mukjizat pengampunan.

Meninggalkan Dosa. Meskipun pengakuan merupakan
unsur penting dalam pertobatan, itu tidaklah cukup. Tuhan
telah berfirman, “Dengan ini kamu boleh mengetahui bila se-
seorang telah bertobat atas dosa-dosanya. Lihatlah, dia akan
mengakuinya dan meninggalkannya” (A&P 58:43).

Pertahankan kebulatan tekad yang tak tergoyahkan bah-
wa Anda tidak akan pernah mengulangi pelanggaran itu.
Jika Anda mempertahankan tekad ini, Anda tidak akan per-
nah mengalami rasa sakit dari dosa itu lagi.

Segera hindarilah dari situasi apa pun yang membaha-
yakan. Jika situasi tertentu menyebabkan Anda berbuat dosa
atau dapat menyebabkan Anda berbuat dosa, tinggalkanlah.
Anda tidak dapat berada dalam godaan dan berharap untuk
mengatasi dosa.
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Pengembalian. Anda harus memulihkan sebisa mungkin
semua yang telah rusak karena tindakan Anda, entah itu hak
milik seseorang ataupun nama baik seseorang. Pengembalian
yang tulus menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda berse-
dia melakukan segala sesuatu dengan segenap kemampuan
Anda untuk bertobat.

Kehidupan yang Bajik. Tidaklah cukup hanya berusaha
menolak kejahatan atau membersihkan kehidupan Anda dari
dosa. Anda harus memenuhi kehidupan Anda dengan keba-
jikan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mendatang-
kan kekuatan rohani. Benamkanlah diri Anda dalam tulisan
suci. Berdoalah setiap hari agar Tuhan memberi Anda keku-
atan yang melebihi kekuatan Anda sendiri. Kadang-kadang,
berpuasalah untuk memohon berkat-berkat khusus.

Kepatuhan mutlak mendatangkan kuasa Injil sepenuh-
nya dalam kehidupan Anda, termasuk bertambahnya kekuat-
an untuk mengatasi kelemahan-kelemahan Anda. Kepatuhan
ini termasuk tindakan-tindakan Anda yang pada mulanya ti-
dak Anda pikirkan sebagai bagian dari pertobatan, misalnya
menghadiri pertemuan, membayar persepuluhan, memberi-
kan pelayanan, dan mengampuni sesama. Tuhan berjanji, “Ia
yang bertobat dan melakukan perintah-perintah Tuhan akan
diampuni” (A&P 1:32).

Rujukan tambahan: Lukas 15:11–32; 2 Nefi 9:19–24; Mosia 4:1–3, 10–13;
26:30–31; A&P 18:10–16

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Baptisan; Dewan Disipliner
Gereja; Iman; Pengampunan; Rencana Keselamatan; Dosa; Godaan

Perundungan

Perundungan adalah perlakuan terhadap orang lain atau
diri sendiri dengan cara yang menyebabkan cedera atau pe-
langgaran. Perundungan membahayakan pikiran dan roh
dan sering kali juga menyakiti tubuh. Perundungan dapat
menyebabkan kebingungan, keraguan, ketidakpercayaan,
dan ketakutan. Perundungan adalah pelanggaran terhadap
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hukum-hukum masyarakat dan sangat bertentangan dengan
ajaran-ajaran Juruselamat. Tuhan mengutuk tindakan perun-
dungan dalam bentuk apa pun—jasmani, seksual, verbal,
atau emosional. Perilaku yang suka merundung dapat me-
nuntun pada tindakan disipliner oleh Gereja.

Menolong Korban Perundungan

Apabila Anda adalah korban perundungan, carilah ban-
tuan secepatnya. Bicaralah dengan pemimpin imamat Anda,
biasanya uskup atau presiden cabang namun kadang-kadang
seorang anggota presidensi wilayah atau distrik. Dia dapat
menolong Anda mengetahui apa yang harus Anda lakukan.

Yakinlah bahwa Anda tidak bisa disalahkan karena peri-
laku jahat orang lain. Anda tidak perlu merasa bersalah. Jika
Anda telah menjadi korban pemerkosaan atau perundungan
seksual lainnya, entah Anda telah diperundung oleh seorang
kenalan, orang asing, atau bahkan anggota keluarga, Anda ti-
dak bersalah atas dosa seksual. Ketahuilah bahwa Anda tidak
berdosa dan bahwa Bapa Surgawi Anda mengasihi Anda.

Berdoalah memohon kedamaian yang hanya datang me-
lalui Yesus Kristus dan Kurban Tebusan-Nya (lihat Yohanes
14:27; 16:23). Juruselamat telah mengalami semua rasa sakit
dan penderitaan Anda, bahkan rasa sakit dan penderitaan
yang disebabkan oleh orang lain, serta Dia tahu cara meno-
long Anda (lihat Alma 7:11–12). Daripada menuntut balas, fo-
kuskan pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, misalnya
sikap Anda terhadap kehidupan. Berdoalah memohon keku-
atan untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti Anda.

Teruslah mencari pertolongan dari pemimpin imamat
Anda agar dia dapat membimbing Anda melalui proses pe-
nyembuhan emosi. Melalui berkat-berkat Injil, Anda dapat
menghentikan siklus perundungan dan bebas dari penderi-
taan yang telah Anda alami.
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Nasihat bagi Orang yang Memperundung

Jika Anda telah melakukan perundungan dalam hubung-
an apa pun, Anda harus bertobat dari dosa Anda. Mohonlah
kepada Tuhan untuk mengampuni Anda. Mintalah maaf kepa-
da orang-orang yang telah Anda sakiti. Berbicaralah dengan
uskup atau presiden cabang Anda agar dia dapat menolong
Anda melalui proses pertobatan dan, jika perlu, membantu
Anda menerima nasihat tambahan atau bantuan lainnya.

Jika perasaan amarah menyebabkan Anda melakukan pe-
rundungan, belajarlah untuk menguasai emosi Anda. Pergilah
kepada Tuhan dalam doa dan mohonlah kepada-Nya untuk
membantu Anda. Dengan sudut pandang kekal, Anda akan
melihat bahwa amarah Anda hampir selalu datang sebagai
reaksi terhadap hal-hal yang tidak begitu penting.

Jika Anda bersalah karena perundungan seksual, berusa-
halah untuk mendisiplinkan pikiran Anda. Ingatlah bahwa
pikiran Anda memiliki dampak yang sangat kuat dalam ke-
hidupan Anda—sebab seperti [seseorang] yang membuat
perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia” (Amsal
23:7). Jauhilah pornografi dan hal-hal lain apa pun yang da-
pat menstimulasi hasrat seksual apa pun. Berdoalah memo-
hon kemampuan untuk “membiarkan kebajikan tak
henti-hentinya menghiasi pikiranmu” (A&P 121:45).

Rujukan tambahan: Matius 18:1–6; A&P 121:34–46

Lihat juga Pengampunan; Pertobatan

Perzinaan (lihat Kemurnian Akhlak)

Perzinaan Pranikah (lihat Kasih Murni)

Pornografi

Pornografi adalah bahan-bahan apa pun yang menggam-
barkan atau menguraikan tubuh manusia atau perilaku sek-
sual sedemikian rupa sehingga menimbulkan gairah seksual.
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Pornografi disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk
majalah, buku, televisi, film, musik, dan Internet. Pornografi
sama berbahayanya bagi roh seperti tembakau, alkohol, serta
narkoba yang juga berbahaya bagi tubuh. Menggunakan ba-
han-bahan pornografi dalam cara apa pun merupakan pelang-
garan terhadap perintah Allah: “Jangan engkau … berbuat
zina … atau segala sesuatu yang serupa itu” (A&P 59:6).
Pornografi dapat menuntun pada dosa-dosa serius lainnya.
Para anggota Gereja hendaknya menghindari pornografi
dalam bentuk apa pun dan hendaknya menentang produksi,
distribusi, serta penggunaannya.

Tragisnya, pornografi dapat menimbulkan kecanduan.
Seperti halnya kecanduan-kecanduan lainnya, pornografi
menuntun orang untuk mencoba-coba dan mencari rang-
sangan-rangsangan yang lebih kuat. Jika Anda mencobanya
dan membiarkan diri Anda kecanduan terhadapnya, itu akan
menghancurkan Anda, melemahkan pikiran, hati, serta roh
Anda. Itu akan merampas harga diri Anda dan kepekaan
Anda terhadap keindahan hidup. Itu akan menghancurkan
Anda dan menuntun Anda pada pikiran-pikiran jahat dan
kemungkinan tindakan-tindakan jahat. Itu akan menyebab-
kan rusaknya hubungan keluarga Anda.

Karena sifat pornografi yang mencandukan dan bahaya-
nya yang dapat menyerang tubuh dan roh, para hamba Allah
berulang kali telah memperingatkan kita untuk menghindari-
nya. Jika Anda telah terjebak dalam perangkap pornografi,
segeralah hentikan dan carilah bantuan. Melalui pertobatan,
Anda dapat menerima pengampunan serta menemukan ha-
rapan di dalam Injil. Pergilah kepada uskup atau presiden ca-
bang Anda untuk meminta nasihat mengenai cara mengatasi
masalah Anda, dan carilah penyembuhan melalui Kurban
Tebusan Yesus Kristus. Mohonlah kepada Tuhan agar mem-
beri Anda kekuatan untuk mengatasi kecanduan yang me-
ngerikan ini.

Rujukan tambahan: Matius 5:27–28; Roma 6:12; Alma 39:9; A&P 42:23

Lihat juga Kemurnian Akhlak; Godaan
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Prapenahbisan

Di dunia roh prafana, Allah menunjuk roh-roh tertentu
untuk memenuhi misi khusus selama kehidupan fana mere-
ka. Ini disebut prapenahbisan.

Prapenahbisan tidak menjamin bahwa individu-indivi-
du akan menerima pemanggilan atau tanggung jawab ter-
tentu. Kesempatan-kesempatan seperti itu datang dalam
kehidupan ini sebagai hasil dari pelaksanaan hak pilihan
yang benar, sama seperti prapenahbisan datang sebagai hasil
dari kesalehan dalam kehidupan prafana.

Yesus Kristus ditahbiskan sebelumnya untuk melaksana-
kan Kurban Tebusan, menjadi “Anak Domba yang disembelih
sejak dunia dijadikan,” (Wahyu 13:8; lihat juga 1 Petrus
1:19–20). Tulisan suci menceritakan tentang orang-orang yang
telah ditetapkan sebelumnya. Nabi Abraham mengetahui pra-
penahbisannya ketika dia menerima sebuah penglihatan di-
mana dia melihat “banyak yang mulia dan agung” di antara
roh-roh di dunia roh prafana. Dia mengatakan, “Allah melihat
bahwa jiwa-jiwa ini adalah baik, dan Dia berdiri di tengah-te-
ngah mereka, dan berfirmanlah Dia: Yang ini akan Kujadikan
para penguasa; sebab Dia berdiri di antara hal-hal itu yang
adalah roh; dan Dia menganggap bahwa mereka itu baik; ma-
ka berfirmanlah Dia kepadaku: Abraham engkau adalah salah
seorang dari mereka, engkau telah dipilih sebelum engkau di-
lahirkan” (Abraham 3:22–23). Tuhan memberitahu Yeremia,
“Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku
telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kan-
dungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah mene-
tapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa” (Yeremia
1:5). Yohanes Pembaptis ditahbiskan sebelumnya untuk mem-
persiapkan orang-orang bagi pelayanan fana Juruselamat (li-
hat Yesaya 40:3; Lukas 1:13–17; 1 Nefi 10:7–10).

Ajaran prapenahbisan berlaku bagi semua anggota
Gereja, bukan hanya kepada Juruselamat dan para nabi-Nya.
Sebelum penciptaan bumi, para wanita yang setia diberi tang-
gung jawab-tanggung jawab khusus dan para pria yang setia
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ditahbiskan sebelumnya pada tugas-tugas tertentu keima-
matan. Meskipun Anda tidak mengingat lagi saat itu, Anda
benar-benar setuju untuk memenuhi tugas-tugas penting da-
lam pelayanan bagi Bapa Anda. Jika Anda membuktikan diri
Anda layak, Anda akan diberi kesempatan untuk memenuhi
tugas-tugas yang saat itu Anda terima.

Rujukan tambahan: Alma 13:1–9; Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai
Penebusan Orang yang Telah Mati:53–56

Lihat juga Hak Pilihan; Rencana Keselamatan

Presidensi Utama (lihat Administrasi Gereja; Nabi)

Puasa dan Persembahan Puasa

Berpuasa adalah tidak makan dan minum secara sukarela
untuk jangka waktu tertentu. Berpuasa dipadukan dengan
doa yang sungguh-sungguh dapat menolong mempersiapkan
diri Anda dan orang lain untuk menerima berkat-berkat Allah.

Minggu Puasa

Gereja menetapkan satu Minggu setiap bulan, biasanya
Minggu pertama, sebagai hari berpuasa. Pengudusan Minggu
puasa yang benar termasuk tidak makan dan minum selama
dua kali waktu makan berturut-turut, menghadiri pertemuan
puasa dan kesaksian, serta memberikan persembahan puasa
untuk menolong memelihara mereka yang membutuhkan.

Persembahan puasa Anda hendaknya setidaknya senilai
dua kali makanan yang tidak Anda makan. Jika memung-
kinkan, bermurahhatilah dan berilah lebih banyak dari jum-
lah ini.

Selain menguduskan hari berpuasa yang ditetapkan oleh
para pemimpin Gereja, Anda dapat berpuasa pada hari lain
kapan pun menurut kebutuhan Anda dan kebutuhan orang
lain. Namun, Anda hendaknya tidak terlalu sering berpuasa
atau untuk jangka waktu yang terlalu lama.
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Puasa yang Benar

Dalam Khotbah di Bukit, Yesus mengajarkan bentuk ber-
puasa yang benar. Dia berbicara menentang orang-orang mu-
nafik yang, ketika mereka berpuasa, “mengubah air mukanya,
supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.”
Daripada menunjukkan penampilan lahiriah, Anda hendak-
nya berpuasa “kepada Bapamu yang ada di tempat tersembu-
nyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan
membalasnya kepadamu” (Matius 6:16–18).

Nabi Yesaya juga mengajarkan mengenai semangat ber-
puasa yang benar, “Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ia-
lah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman,
dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan
orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya
engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan
membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah,
dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau
memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terha-
dap saudaramu sendiri!” (Yesaya 58:6–7).

Yesaya juga bersaksi mengenai berkat-berkat yang da-
tang jika kita mematuhi hukum puasa, “Pada waktu itulah te-
rangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih
dengan segera; kebenaran menjadi barisan depanmu dan ke-
muliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah eng-
kau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, engkau
akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata: Ini Aku! …
Apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa
yang kauinginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang
tertindas maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kege-
lapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan me-
nuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di
tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu; eng-
kau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti
mata air yang tidak pernah mengecewakan” (Yesaya 58:8–11).
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Tujuan Berpuasa

Pada suatu kesempatan, Juruselamat mengusir iblis ke-
luar dari tubuh seorang anak dan menggunakan pengalam-
an ini untuk mengajar para murid-Nya mengenai kekuatan
doa dan puasa. Para murid-Nya bertanya kepada-Nya,
“Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?” Yesus men-
jawab, “Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata ke-
padamu: Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman
sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung
ini: Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan
pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini ti-
dak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa” (lihat
Matius 17:14–21).

Kisah ini mengajarkan bahwa doa dan puasa dapat
memberi kekuatan tambahan bagi mereka yang memberikan
dan menerima berkat-berkat imamat. Kisah itu juga dapat di-
terapkan dalam upaya-upaya pribadi Anda untuk menjalan-
kan Injil. Jika Anda memiliki kelemahan atau dosa yang
berusaha Anda atasi, Anda mungkin perlu berpuasa dan ber-
doa agar menerima bantuan atau pengampunan yang Anda
inginkan. Seperti setan yang diusir Kristus, kesulitan Anda
mungkin jenis kesulitan yang akan dapat diatasi hanya me-
lalui berdoa dan berpuasa.

Anda dapat berpuasa untuk banyak tujuan. Berpuasa
merupakan salah satu cara menyembah Allah dan mengung-
kapkan rasa syukur kepada-Nya (lihat Lukas 2:37; Alma
45:1). Anda dapat berpuasa sewaktu Anda memohon kepada
Bapa Surgawi untuk memberkati yang sakit atau yang men-
derita (lihat Matius 17:14–21). Berpuasa dapat menolong
Anda dan mereka yang Anda kasihi agar menerima wahyu
pribadi dan menjadi dipertobatkan kepada kebenaran (lihat
Alma 5:46; 6:6). Melalui puasa Anda dapat memperoleh ke-
kuatan untuk menolak godaan (lihat Yesaya 58:6). Anda da-
pat berpuasa sewaktu Anda berusaha untuk merendahkan
diri Anda di hadapan Allah dan menjalankan iman kepada
Yesus Kristus (lihat Omni 1:26; Helaman 3:35). Anda dapat
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berpuasa untuk menerima bimbingan dalam membagikan
Injil serta meningkatkan pemanggilan-pemanggilan Gereja
(lihat Kisah para Rasul 13:2–3; Alma 17:3; 9; 3 Nefi 27:1–2).
Berpuasa dapat menyertai perkabungan atau ratapan yang
benar (lihat Alma 28:4–6; 30:1–2).

Rujukan tambahan: 3 Nefi 13:16–18; A&P 59:12–14; 88:76, 119

Lihat juga Doa

Rasa Syukur

Tuhan telah berjanji, “Dia yang menerima segala hal de-
ngan rasa terima kasih sepenuhnya akan dibuat mulia”
(A&P 78:19). Rasa syukur adalah sikap yang meneguhkan
dan mulia. Barangkali Anda dapat menuturkan dari penga-
laman bahwa Anda lebih bahagia ketika Anda memiliki rasa
syukur di dalam hati Anda. Anda tidak akan merasa getir,
benci, atau kurang semangat jika Anda penuh syukur.

Bersyukurlah atas berkat-berkat besar yang telah dilim-
pahkan kepada Anda. Bersyukurlah atas kesempatan-kesem-
patan luar biasa yang Anda miliki. Bersyukurlah kepada
orang tua Anda. Biarkanlah mereka mengetahui rasa syukur
Anda. Berterimakasihlah kepada teman-teman dan guru-gu-
ru Anda. Ungkapkan penghargaan kepada setiap orang yang
memberikan pertolongan atau bantuan kepada Anda dalam
cara apa pun.

Berterimakasihlah kepada Bapa Surgawi Anda atas ke-
baikan-Nya kepada Anda. Anda dapat menyatakan rasa syu-
kur Anda kepada Allah dengan mengenali tangan-Nya dalam
semua hal, dengan berterima kasih kepada-Nya atas semua
yang Dia berikan kepada Anda, dengan mematuhi perintah-
perintah-Nya, serta melayani sesama. Berterimakasihlah ke-
pada-Nya atas Putra Tunggal-Nya, Yesus Kristus. Ungkapkan
rasa terima kasih Anda atas teladan besar Juruselamat, atas
ajaran-ajaran-Nya, atas uluran tangan-Nya untuk meng-
angkat dan menolong, atas Kurban Tebusan-Nya yang tak
terbatas.
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Berterimakasihlah kepada Tuhan atas Gereja-Nya yang te-
lah dipulihkan. Berterimakasihlah kepada-Nya atas semua hal
yang telah ditawarkan kepada Anda. Berterimakasihlah kepa-
da-Nya atas teman-teman dan keluarga. Biarkanlah semangat
memberikan ucapan terima kasih ini membimbing dan mem-
berkati hari-hari dan malam-malam Anda. Berusahalah untuk
bersyukur. Anda akan menemukan bahwa itu menghasilkan
hal-hal yang luar biasa.

Rujukan tambahan: Mazmur 100:3–4; Lukas 17:11–19; Mosia 2:19–22;
Alma 34:38; A&P 59:7

Rasul (lihat Administrasi Gereja; Nabi)

Rencana Keselamatan

Dalam kehidupan prafana, Bapa Surgawi mempersiap-
kan sebuah rencana untuk memungkinkan kita menjadi se-
perti Dia dan menerima kegenapan sukacita. Tulisan suci
menyebut rencana ini sebagai “rencana keselamatan” (Alma
24:14; Musa 6:62), “rencana kebahagiaan yang besar” (Alma
42:8), “rencana penebusan” (Yakub 6:8; Alma 12:30), dan
“rencana belas kasihan” (Alma 42:15).

Rencana keselamatan adalah kegenapan Injil. Rencana itu
mencakup Penciptaan, Kejatuhan, Kurban Tebusan Yesus
Kristus, serta semua hukum, tata cara, dan ajaran Injil. Hak pi-
lihan moral, kemampuan untuk memilih dan tindakan bagi
diri kita sendiri, juga penting dalam rencana Bapa Surgawi.
Karena rencana ini, kita dapat disempurnakan melalui Kurban
Tebusan, menerima kegenapan sukacita, serta hidup selama-
lamanya di hadirat Allah. Hubungan keluarga kita dapat ber-
tahan sepanjang kekekalan.

Anda adalah pengambil bagian dalam rencana Bapa
Surgawi, dan pengalaman kekal Anda dapat dibagi menjadi
tiga bagian utama: kehidupan prafana, kehidupan fana, dan
kehidupan setelah kematian. Jika Anda memahami rencana
itu, Anda menemukan jawaban terhadap pertanyaan-perta-
nyaan yang diajukan oleh banyak orang; Dari manakah kita
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berasal? Mengapa kita ada di sini? Ke manakah kita akan
pergi setelah kehidupan ini?

Berkat-Berkat Melalui Pengetahuan tentang Rencana

Kesaksian mengenai rencana keselamatan dapat membe-
ri Anda harapan dan tujuan sewaktu Anda berjuang meng-
atasi tantangan-tantangan kehidupan. Anda dapat
menemukan kepastian dalam pengetahuan bahwa Anda
adalah anak Allah dan bahwa Anda hidup di hadirat-Nya se-
belum Anda dilahirkan di bumi. Anda dapat menemukan
makna dalam kehidupan Anda saat ini, dengan mengetahui
bahwa tindakan-tindakan Anda dalam kefanaan memenga-
ruhi tujuan kekal Anda. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat
mendasarkan keputusan-keputusan penting pada kebenaran-
kebenaran kekal ketimbang pada perubahan-perubahan
keadaan kehidupan. Anda dapat terus meningkatkan hu-
bungan dengan anggota keluarga, dengan bersukacita dalam
janji bahwa keluarga Anda dapat menjadi kekal. Anda dapat
menemukan sukacita dalam kesaksian Anda tentang Kurban
Tebusan dan perintah-perintah, tata cara-tata cara, perjanjian-
perjanjian, serta ajaran-ajaran Tuhan, dengan mengetahui
bahwa “dia yang melakukan pekerjaan kebenaran akan
menerima upahnya, bahkan damai di bumi ini dan hidup
yang kekal di dunia yang akan datang” (A&P 59:23).

Kehidupan Fana

Saat ini Anda mengalami kehidupan fana. Roh Anda di-
persatukan dengan tubuh Anda, yang memberi Anda kesem-
patan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara-cara yang
tidak mungkin didapat dalam kehidupan prafana Anda.
Bagian dari kehidupan Anda ini merupakan saat untuk bela-
jar dimana Anda dapat membuktikan diri Anda sendiri, me-
milih untuk datang kepada Kristus, dan mempersiapkan diri
agar layak untuk kehidupan kekal. Ini juga saat ketika Anda
dapat menolong orang lain menemukan kebenaran dan mem-
peroleh kesaksian tentang rencana keselamatan.
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Kehidupan Prafana

Sebelum Anda dilahirkan ke bumi, Anda tinggal di ha-
dirat Bapa Surgawi sebagai salah seorang anak roh-Nya.
Dalam kehidupan prafana ini, Anda menghadiri sebuah si-
dang bersama anak-anak roh Bapa Surgawi lainnya. Dalam
sidang itu, Bapa Surgawi menyajikan rencana kebahagiaan-
Nya yang besar (lihat Abraham 3:22–26).

Selaras dengan rencana kebahagiaan, Yesus Kristus pra-
fana, Putra Sulung Bapa dalam roh, berjanji untuk menjadi
Juruselamat (lihat Musa 4:2; Abraham 3:27). Mereka yang
mengikuti Bapa Surgawi dan Yesus Kristus diizinkan datang
ke bumi untuk merasakan kefanaan dan tumbuh menuju ke-
hidupan kekal. Lusifer, putra roh Bapa lainnya, menolak ren-
cana itu dan “berusaha menghancurkan kehendak bebas
manusia” (Musa 4:3). Dia menjadi Setan, dan dia bersama
para pengikutnya dicampakkan dari surga dan tidak memi-
liki hak istimewa untuk menerima tubuh jasmani dan meng-
alami kefanaan (lihat Musa 4:4; Abraham 3:27–28).

Sepanjang kehidupan prafana Anda, Anda mengem-
bangkan identitas Anda dan meningkatkan kemampuan-ke-
mampuan rohani Anda. Karena diberkati dengan karunia
hak pilihan, Anda membuat keputusan-keputusan yang pen-
ting, misalnya keputusan untuk mengikuti rencana Bapa
Surgawi. Keputusan-keputusan itu memengaruhi kehidupan
Anda pada saat itu dan sekarang ini. Anda tumbuh dalam
kecerdasan serta belajar untuk mengasihi kebenaran, dan
Anda mempersiapkan diri untuk datang ke bumi, di mana
Anda dapat terus maju.

Kehidupan Setelah Kematian

Ketika Anda meninggal dunia, roh Anda akan masuk ke
dunia roh dan menunggu kebangkitan. Pada saat kebangkit-
an, roh dan tubuh Anda akan dipersatukan kembali, dan
Anda akan diadili dan diterima di dalam kerajaan kemuliaan.
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Kemuliaan yang Anda warisi akan bergantung pada tingkat
pertobatan dan kepatuhan Anda terhadap perintah-perintah
Tuhan (lihat “Kerajaan-Kerajaan Kemuliaan,” hlm. 94–98).
Itu akan bergantung pada sikap dimana Anda telah “meneri-
ma kesaksian tentang Yesus” (A&P 76:51; lihat juga ayat 74,
79, 101).

Rujukan tambahan: 2 Nefi 2:5–30; 10:23–25; Alma 12:24–37; 22:12–14; 42;
Musa 6:47–62

Lihat juga Hak Pilihan; Kurban Tebusan Yesus Kristus; Penciptaan;
Kematian, Jasmani; Kematian, Rohani; Kejatuhan; Allah Bapa; Injil;
Surga; Neraka; Yesus Kristus; Kerajaan Kemuliaan; Firdaus; Kebangkitan

Roh

Anda adalah anak roh Bapa Surgawi, dan Anda hidup
sebagai roh sebelum Anda dilahirkan di bumi. Selama kehi-
dupan Anda di bumi, roh Anda ditempatkan dalam tubuh
jasmani Anda, yang dilahirkan dari orang tua fana.

Dari tulisan suci, kita belajar tentang sifat roh. Kita bela-
jar bahwa “semua roh adalah zat, tetapi hal itu lebih halus
atau murni, dan hanya dapat dibedakan oleh mata yang le-
bih murni” (A&P 131:7). Kita membaca bahwa “roh manusia
[adalah] dalam kesamaan dengan orangnya, sebagaimana ju-
ga roh binatang dan segala makhluk yang lain yang telah di-
ciptakan Allah” (A&P 77:2; lihat juga Eter 3:7–16).

Tulisan suci juga mengajarkan bahwa pada saat kemati-
an jasmani, roh tidak mati. Roh terpisah dari tubuh dan ting-
gal di dunia roh setelah kefanaan. Pada saat kebangkitan, roh
dipersatukan kembali dengan tubuh, “tidak lagi akan dipi-
sahkan. Dengan demikian seluruhnya menjadi rohani dan
baka” (Alma 11:45).

Rujukan tambahan: Roma 8:16–17; 2 Nefi 9:10–13; A&P 93:29, 33

Lihat juga Rencana Keselamatan; Kebangkitan; Jiwa

Roh Kebenaran (lihat Roh Kudus)
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Roh Kudus

Roh Kudus adalah anggota ketiga Tubuh Ketuhanan. Dia
adalah pribadi roh, tanpa tubuh yang berdaging dan bertu-
lang (lihat A&P 130:22). Dia sering dirujuk sebagai Roh, Roh
Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, atau sang Penghibur.

Karunia Roh Kudus

Semua pencari kebenaran yang jujur dapat merasakan
pengaruh Roh Kudus, yang menuntun mereka kepada Yesus
Kristus dan Injil-Nya. Namun, kegenapan berkat-berkat
yang diberikan melalui Roh Kudus tersedia hanya bagi me-
reka yang menerima karunia Roh Kudus dan tetap layak.

Setelah Anda dibaptiskan ke dalam Gereja Yesus Kristus
dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, salah satu atau lebih pe-
megang Imamat Melkisedek menumpangkan tangan mereka
ke atas kepala Anda dan, dalam tata cara kudus imamat, me-
netapkan Anda sebagai anggota Gereja. Sebagai bagian dari
tata cara ini, yang disebut penetapan, Anda diberi karunia
Roh Kudus.

Karunia Roh Kudus berbeda dengan pengaruh Roh
Kudus. Sebelum pembaptisan Anda, Anda dapat merasakan
pengaruh Roh Kudus dari waktu ke waktu, dan melalui pe-
ngaruh itu Anda dapat menerima sebuah kesaksian mengenai
kebenaran. Setelah Anda memiliki karunia Roh Kudus, Anda
memiliki hak mendapat penemanan tetap dari anggota Tubuh
Ketuhanan tersebut jika Anda mematuhi perintah-perintah.

Menikmati sepenuhnya karunia Roh Kudus mencakup
menerima wahyu dan penghiburan, melayani dan memberkati
orang lain melalui karunia-karunia rohani, dan dipersucikan
dari dosa dan dijadikan layak untuk memperoleh permuliaan
dalam kerajaan selestial. Berkat-berkat ini bergantung pada
kelayakan Anda; hal itu datang sedikit demi sedikit sewaktu
Anda siap menerima berkat-berkat itu. Jika Anda menyelaras-
kan kehidupan Anda dengan kehendak Allah, akhirnya Anda
akan menerima Roh Kudus dalam ukuran besar. Nabi Joseph
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Smith menyatakan bahwa rahasia-rahasia kerajaan Allah “ha-
nya untuk dilihat dan dimengerti oleh kekuasaan Roh yang
Kudus, yang dianugerahkan Allah kepada mereka yang men-
cintai Dia, dan menyucikan dirinya di hadapan-Nya” (lihat
A&P 76:114–116).

Ingatlah bahwa “Roh Tuhan tidak berdiam di dalam
Bait-bait Allah yang tidak suci” (Helaman 4:24). Meskipun
Anda telah menerima karunia Roh Kudus, Roh akan tinggal
bersama Anda hanya bila Anda mematuhi perintah-perintah.
Dia akan menarik diri jika Anda menyakiti-Nya dengan keti-
daksenonohan, ketidakbersihan, ketidakpatuhan, pemberon-
takan, atau dosa-dosa lainnya. Jagalah diri Anda agar tetap
bersih. Isilah kehidupan Anda dengan kebaikan agar Anda
dapat layak akan penemanan tetap Roh Kudus.

Peranan Roh Kudus

Roh Kudus bekerja dalam persatuan sempurna dengan
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, dalam memenuhi beberapa
peranan untuk menolong Anda hidup dengan benar dan me-
nerima berkat-berkat Injil.

Dia “bersaksi tentang Bapa dan Putra” (2 Nefi 31:18) dan
menyatakan serta mengajarkan “kebenaran akan segala hal”
(Moroni 10:5). Anda dapat menerima sebuah kesaksian pasti
mengenai Bapa Surgawi dan Yesus Kristus hanya melalui ku-
asa Roh Kudus. Komunikasi-Nya dengan roh Anda memba-
wa kepastian lebih banyak daripada komunikasi mana pun
yang dapat Anda terima melalui indra-indra alami Anda.

Sewaktu Anda berusaha tetap di jalan yang menuju kepa-
da kehidupan kekal, Roh Kudus “akan memperlihatkan kepa-
da [Anda] segala hal yang harus kamu lakukan” (lihat 2 Nefi
32:1–5). Dia dapat membimbing Anda dalam keputusan-ke-
putusan Anda dan melindungi Anda dari bahaya jasmani dan
rohani.

Melalui Dia, Anda dapat menerima karunia-karunia Roh
untuk manfaat Anda dan manfaat mereka yang Anda kasihi
dan layani (lihat A&P 46:9–11).
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Dia adalah Penghibur (Yohanes 14:26). Sebagaimana sua-
ra lembut orang tua yang penuh kasih dapat meredakan ta-
ngisan seorang anak, bisikan Roh dapat menenangkan rasa
takut Anda, menyingkirkan kecemasan yang mengganggu hi-
dup Anda, dan menghibur Anda saat Anda berduka. Roh
Kudus dapat memenuhi Anda “dengan harapan dan kasih
yang sempurna” dan “mengajarmu hal-hal kedamaian me-
ngenai kerajaan” (Moroni 8:26; A&P 36:2).

Melalui kuasa-Nya, Anda dikuduskan jika Anda berto-
bat, menerima tata cara-tata cara baptisan dan penetapan,
dan tetap setia terhadap perjanjian-perjanjian Anda (lihat
Mosia 5:1–6; 3 Nefi 27:20; Musa 6:64–68).

Dia adalah Roh Kudus Perjanjian (lihat Efesus 1:13; A&P
132:7, 18–19, 26). Dalam kapasitas ini, Dia menegaskan bahwa
tata cara-tata cara imamat yang telah Anda terima dan per-
janjian-perjanjian yang telah Anda buat berkenan bagi Allah.
Persetujuan ini bergantung pada kesetiaan tetap Anda.

Rujukan tambahan: Matius 3:11; Yohanes 15:26; 16:13; Kisah para Rasul
2:38; 8:12–17; 19:1–6; 1 Korintus 2:9–14; 12:3; Galatia 5:22–23; 1 Nefi
10:17–19; 2 Nefi 31:17; A&P 8:2–3; 39:20–24; 68:25–28; 121:46; Pasal-Pasal
Kepercayaan ke-4

Lihat juga Baptisan; Tubuh Ketuhanan; Penumpangan Tangan; Wahyu;
Karunia-Karunia Rohani

Roh Tuhan (lihat Roh Kudus; Terang Kristus)

Sakramen

Pada malam sebelum Penyaliban-Nya, Yesus Kristus ber-
temu dengan para Rasul-Nya dan mengadakan sakramen.
“Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan-
nya dan memberikannya kepada mereka, kata-Nya: “Inilah
tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi
peringatan akan Aku. Demikian juga dibuat-Nya dengan ca-
wan sesudah makan; Ia berkata: “Cawan ini adalah perjanjian
baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi kamu” (Lukas
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22:19–20). Setelah Kebangkitan-Nya, Dia mengadakan sakra-
men di antara bangsa Nefi (lihat 3 Nefi 18:1–11).

Dewasa ini kita mengambil roti dan air sebagai peringat-
an akan kurban penebusan Yesus Kristus. Tata cara ini meru-
pakan bagian penting dari peribadatan kita dan kemajuan
rohani kita. Semakin kita merenungkan pentingnya hal itu,
semakin kudus hal itu bagi kita.

Memperbarui Perjanjian-Perjanjian dan Berkat-Berkat yang
Dijanjikan

Ketika Anda mengambil sakramen, Anda bersaksi kepada
Allah bahwa ingatan Anda tentang Putra-Nya akan berlanjut
setelah waktu singkat dalam tata cara kudus itu. Anda berjan-
ji untuk selalu mengingat-Nya. Anda bersaksi bahwa Anda
bersedia mengambil ke atas diri Anda nama Yesus Kristus dan
bahwa Anda akan mematuhi perintah-perintah-Nya. Dalam
mengambil sakramen dan membuat komitmen-komitmen ter-
sebut, Anda memperbarui perjanjian baptisan Anda (lihat
Mosia 18:8–10; A&P 20:37).

Anda menerima berkat-berkat besar ketika Anda menepati
perjanjian baptisan Anda. Sewaktu Anda memperbaruinya,
Tuhan memperbarui pengampunan yang dijanjikan atas dosa-
dosa Anda. Dibersihkan dari dosa, Anda dapat “selalu disertai
dengan Roh-Nya” ( A&P 20:77). Penemanan tetap Roh meru-
pakan salah satu karunia terbesar yang dapat Anda terima da-
lam kefanaan. Roh akan membimbing Anda di jalan kebenaran
dan kedamaian, yang menuntun Anda pada kehidupan kekal
bersama Bapa Anda di Surga dan Yesus Kristus.

Mengambil dengan Layak

Dalam persiapan untuk sakramen setiap minggu, luang-
kanlah waktu untuk memeriksa kehidupan Anda dan berto-
batlah dari dosa-dosa Anda. Anda tidak perlu menjadi
sempurna untuk mengambil sakramen, namun Anda hendak-
nya memiliki roh kerendahan hati dan pertobatan di dalam
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hati Anda. Setiap minggu Anda hendaknya mempersiapkan
diri bagi tata cara kudus tersebut dengan hati yang patah dan
jiwa yang penuh sesal (lihat 3 Nefi 9:20).

Jika Anda datang ke sakramen dengan kekhidmatan
dan kekhusyukan yang semestinya, itu menjadi kesempatan
mingguan untuk introspeksi diri, pertobatan, dan pengabdi-
an kembali—sebuah sumber kekuatan dan pengingat tetap
akan Kurban Tebusan Juruselamat.

Mengingat Juruselamat dan Kurban Tebusan-Nya

Sakramen menyediakan suatu kesempatan bagi Anda
untuk mengingat dengan rasa syukur kehidupan, pelayanan,
dan Kurban Tebusan Putra Allah.

Dengan roti yang dipecah-pecah, Anda mengingat tu-
buh-Nya. Anda dapat menyadari penderitaan jasmani-
Nya—khususnya penderitaan-Nya di atas kayu salib. Anda
dapat mengingat bahwa melalui belas kasihan dan kasih ka-
runia-Nya, semua orang akan dibangkitkan dan diberi ke-
sempatan untuk hidup kekal bersama Allah.

Dengan secawan kecil air, Anda dapat mengingat bahwa
Juruselamat menumpahkan darah-Nya dalam penderitaan
dan kesengsaraan rohani yang tak terkira, yang dimulai di
Taman Getsemani. Di sana Dia menyatakan, “Hati-Ku sangat
sedih, seperti mau mati rasanya” (Matius 26:38). Menyerah
pada kehendak Bapa, Dia semakin menderita melebihi yang
dapat kita pahami: “Darah [akan keluar] dari setiap lubang
kulit-Nya, sedemikian besar kedukaan-Nya terhadap keja-
hatan dan kekejian umat-Nya” (Mosia 3:7). Anda dapat
mengingat bahwa melalui penumpahan darah-Nya, Yesus
Kristus menyelamatkan Anda dan semua orang lainnya dari
apa yang disebut tulisan suci “dosa asal” karena pelanggar-
an Adam (Musa 6:54). Anda dapat mengingat bahwa Dia ju-
ga menderita bagi dosa-dosa, kemalangan, dan rasa sakit
dari semua anak Bapa Surgawi, menyediakan pengampunan
dosa bagi mereka yang bertobat serta menjalankan Injil (lihat
2 Nefi 9:21–23).
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Rujukan tambahan: 1 Korintus 11:23–29; Moroni 4–5; A&P 20:75–79; 27:2

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Perjanjian

Salib

Kayu salib digunakan di banyak gereja Kristen sebagai
lambang kematian dan Kebangkitan Juruselamat dan sebagai
ungkapan iman yang tulus. Sebagai para anggota Gereja Yesus
Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, kita juga meng-
ingat dengan kekhidmatan penderitaan Juruselamat. Namun
karena Juruselamat hidup, kita tidak menggunakan lambang
kematian-Nya sebagai lambang dari iman kita.

Kehidupan Anda haruslah mengungkapkan iman Anda.
Ingatlah bahwa ketika Anda dibaptis dan ditetapkan, Anda
berjanji untuk mengambil ke atas diri Anda nama Yesus
Kristus. Sewaktu teman-teman Anda mengamati Anda, mere-
ka seharusnya dapat merasakan kasih Anda bagi Juruselamat
serta pekerjaan-Nya.

Satu-satunya anggota Gereja yang memakai simbol salib
adalah rohaniwan Orang Suci Zaman Akhir, yang memakai-
nya dalam seragam militer mereka untuk menunjukkan bah-
wa mereka rohaniwan Kristen.

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus; Yesus Kristus; Kebangkitan

Sepuluh Perintah

Sepuluh Perintah merupakan asas-asas kekal Injil yang
penting bagi permuliaan kita. Tuhan mewahyukannya kepa-
da Musa pada zaman dahulu (lihat Keluaran 20:1–17), dan
Dia telah menegaskan kembali hal itu dalam wahyu-wahyu
zaman akhir (lihat A&P 42:18–29; 59:5–13; 63:61–62). Sepuluh
Perintah merupakan bagian penting Injil. Kepatuhan terha-
dap perintah-perintah itu membuka jalan bagi kepatuhan
terhadap asas-asas Injil lainnya.
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Ulasan berikut tentang Sepuluh Perintah mencakup pen-
jelasan singkat mengenai bagaimana perintah itu terus berla-
ku dalam kehidupan kita di zaman sekarang:

1. “Jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku”
(Keluaran 20:3). Kita hendaknya berbuat “segala sesu-
atu dengan hanya satu tujuan, yaitu demi kemuliaan
Allah” (A&P 82:19). Kita hendaknya mengasihi serta
melayani Tuhan dengan segenap hati, daya, akal, dan
kekuatan kita (lihat Ulangan 6:5; A&P 59:5).

2. “Jangan membuat bagimu patung“ (Keluaran 20:4).
Dalam perintah ini, Tuhan mengutuk penyembahan
berhala. Penyembahan berhala banyak bentuknya.
Beberapa orang tidak bersujud di depan berhala atau
patung melainkan mengganti Allah yang hidup de-
ngan berhala-berhala lain, misalnya uang, benda-ben-
da materi, gagasan-gagasan, atau gengsi. Dalam
kehidupan mereka, “harta kekayaan mereka adalah
allah mereka”—allah yang “akan binasa bersama me-
reka juga” (2 Nefi 9:30).

3. “Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan
sembarangan” (Keluaran 20:7). Untuk penjelasan
mengenai perintah ini, lihat “Bahasa yang Tidak
Senonoh,” hlm. 10.

4. “Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat” (Keluaran
20:8). Untuk penjelasan mengenai perintah ini, lihat
“Hari Sabat,” hlm. 38–40.

5. “Hormatilah ayahmu dan ibumu” (Keluaran 20:12).
Ini adalah perintah yang tetap mengikat bahkan keti-
ka kita tumbuh dewasa. Kita hendaknya selalu mene-
mukan cara-cara untuk menghormati orang tua kita.

6. “Jangan membunuh” (Keluaran 20:13). Untuk penjelas-
an mengenai bagaimana perintah ini berlaku bagi me-
reka yang diwajibkan pergi berperang, lihat “Perang,”
hlm. 157–158.
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7. “Jangan berzina” (Keluaran 20:14). Dalam sebuah wah-
yu zaman akhir, Tuhan mengutuk tidak hanya perzina-
an, namun juga “segala sesuatu yang serupa itu” (A&P
59:6). Perzinaan, homoseksualitas, dan dosa-dosa sek-
sual lainnya adalah pelanggaran terhadap perintah ke-
tujuh. Untuk penjelasan tambahan, lihat “Kemurnian
Akhlak,” hlm. 86–91.

8. “Jangan mencuri” (Keluaran 20:15). Mencuri adalah
bentuk ketidakjujuran. Untuk penjelasan mengenai ke-
jujuran, lihat halaman 75.

9. “Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama-
mu” (Keluaran 20:16). Memberikan kesaksian palsu
adalah bentuk lain dari ketidakjujuran. Untuk penje-
lasan mengenai kejujuran, lihat halaman 75.

10. “Jangan mengingini rumah sesamamu” (Keluaran
20:17). Mengingini, atau mengirikan sesuatu yang men-
jadi milik orang lain, adalah menghancurkan jiwa. Itu
dapat membebani pikiran kita dan menyakiti kita de-
ngan ketidakbahagiaan serta ketidakpuasaan yang te-
rus-menerus. Itu sering kali menuntun pada dosa-dosa
lain dan berutang uang.

Meskipun kebanyakan dari Sepuluh Perintah mencan-
tumkan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, Sepuluh
Perintah juga menunjukkan hal-hal yang seharusnya kita la-
kukan. Juruselamat merangkum Sepuluh Perintah menjadi
dua asas—kasih bagi Allah dan kasih bagi sesama kita:

“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.

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

Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”
(Matius 22:37–39).

Rujukan tambahan: Mosia 12:33–36; 13:11–24

Lihat juga Hak Pilihan; Kemurnian Akhlak; Kejujuran; Kepatuhan; Bahasa
yang Tidak Senonoh; Kekhidmatan; Hari Sabat; Perang; Peribadatan
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Setan

Setan, juga disebut musuh atau iblis, yaitu musuh kebe-
naran dan musuh bagi mereka yang berusaha mengikuti Allah.
Dia adalah putra roh Allah yang dahulu seorang malaikat
“yang mempunyai wewenang di hadirat Allah” (A&P 76:25; li-
hat juga Yesaya 14:12; A&P 76:26–27). Namun dalam Sidang
prafana di Surga, Lusifer, yang kemudian disebut Setan, mem-
berontak terhadap Bapa Surgawi dan rencana keselamatan.
Dalam pemberontakan terhadap Allah ini, Setan “berusaha un-
tuk menghancurkan kehendak bebas manusia” (Musa 4:3). Dia
mengatakan, “Aku akan menebus semua manusia sampai ti-
dak satu jiwa pun yang akan hilang, dan pasti aku mau mela-
kukannya; sebab itu berilah aku kemuliaan-Mu” (Musa 4:1).

Setan membujuk “sepertiga bagian bala tentera surga”
untuk berpaling dari Bapa (A&P 29:36). Sebagai akibat dari
pemberontakan ini, Setan dan para pengikutnya diusir dari
hadirat Allah dan tidak memperoleh berkat menerima tubuh
jasmani (lihat Wahyu 12:9). Mereka juga tidak memperoleh
kesempatan untuk menerima warisan apa pun dalam keraja-
an kemuliaan.

Bapa Surgawi membiarkan Setan dan para pengikut Setan
untuk menggoda kita sebagai bagian dari pengalaman kita da-
lam kefanaan (lihat 2 Nefi 2:11–14; A&P 29:39). Karena Setan
“berusaha supaya semua manusia menjadi sengsara seperti
dirinya sendiri” (2 Nefi 2:27), dia dan para pengikutnya ber-
usaha membawa kita keluar dari kebenaran. Dia mengarah-
kan perlawanan kerasnya pada aspek yang paling penting
dalam rencana kebahagiaan Bapa Surgawi. Misalnya, dia ber-
usaha meremehkan Juruselamat dan imamat, meragukan ku-
asa Kurban Tebusan, memalsukan wahyu, menjauhkan kita
dari kebenaran, serta menentang tanggung jawab perorangan.
Dia berusaha melemahkan keluarga dengan mengacaukan je-
nis kelamin, mempromosikan hubungan seksual di luar nikah,
mencemooh pernikahan, dan mencegah kelahiran anak pada
orang-orang dewasa yang ingin membesarkan anak-anak da-
lam kebenaran.
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Anda tidak perlu menyerah pada godaan Setan. Anda
memiliki kekuatan di dalam diri Anda untuk memilih yang
baik atau yang jahat, dan Anda dapat selalu mencari bantu-
an Tuhan melalui doa (lihat “Godaan,” hlm. 34–37).

Rujukan tambahan: Yesaya 14:12–17; 1 Nefi 15:23–24; 2 Nefi 2:16–18;
Moroni 7:12; A&P 10:5; 29:36–40, 46–47; 76:25–29

Lihat juga Hak Pilihan; Dosa; Godaan

Sidang di Surga (lihat Rencana Keselamatan)

Sion

Ajaran dan Perjanjian berisikan banyak bagian dimana
Tuhan memerintahkan Orang-orang Suci untuk “usahakan un-
tuk menjadikan dan menegakkan urusan Sion” (A&P 6:6; lihat
juga A&P 11:6; 12:6; 14:6).

Kata Sion memiliki berbagai makna dalam tulisan suci.
Definisi paling umum dari kata itu adalah “yang murni hati-
nya” (A&P 97:21). Sion sering digunakan dalam cara ini untuk
merujuk umat Tuhan atau Gereja dan wilayah-wilayahnya (li-
hat A&P 82:14).

Pada masa-masa awal kelegaan ini, pemimpin Gereja
menasihati para anggota untuk membangun Sion dengan
beremigrasi ke sebuah lokasi terpusat. Dewasa ini para pe-
mimpin kita menasihati kita untuk membangun Sion di ma-
na pun kita tinggal. Para anggota Gereja diminta untuk tetap
tinggal di negara asal mereka dan menolong membangun
Gereja di sana. Banyak bait suci dibangun agar Orang-orang
Suci Zaman Akhir di seluruh dunia dapat menerima berkat-
berkat bait suci.

Kata Sion dapat juga merujuk pada tempat-tempat geog-
rafis tertentu, seperti yang berikut ini:

• Kota Henokh (lihat Musa 7:18–21).
• Kota kuno Yerusalem (lihat 2 Samuel 5:6–7; 1 Raja-Raja

8:1; 2 Raja-Raja 9:28).
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• Yerusalem Baru, yang akan dibangun di Jackson
County, Missouri (lihat A&P 45:66–67; 57:1–3; Pasal-
Pasal Kepercayaan ke-10).

Rujukan tambahan: Yesaya 2:2–3; 1 Nefi 13:37; A&P 35:24; 39:13; 45:68–71;
59:3–4; 64:41–43; 90:36–37; 97:18–28; 101:16–18; 105:5; 115:5–6; 136:31

Smith, Joseph Jr. (lihat Joseph Smith)

Suara Hati

Semua orang dilahirkan dengan kemampuan untuk
membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kemampuan
ini, yang disebut suara hati, adalah perwujudan dari Terang
Kristus (lihat Moroni 7:15–19).

Suara hati Anda merupakan suatu pertahanan untuk
menolong Anda menjauhkan diri dari situasi yang secara ro-
hani berbahaya. Jika Anda mematuhi perintah-perintah dan
membuat keputusan-keputusan yang benar, Anda merasa-
kan kedamaian suara hati.

Jika Anda berdosa, Anda merasa menyesal atau bersalah,
sama seperti Anda merasakan rasa sakit jasmani ketika Anda
terluka. Ini adalah tanggapan alami dari suara hati Anda ter-
hadap dosa, dan itu dapat menuntun Anda untuk bertobat.

Pertobatan dan pengampunan memperbarui kedamaian
suara hati Anda. Sebaliknya, jika Anda mengabaikan suara
hati Anda dan tidak bertobat, suara hati Anda akan dirusak
seolah-olah “memakai cap mereka” (1 Timotius 4:2).

Belajarlah mengikuti suara hati Anda. Ini merupakan ba-
gian penting dalam menjalankan hak pilihan Anda. Semakin
Anda mengikuti suara hati Anda, semakin kuat suara hati itu.
Suara hati yang peka merupakan tanda dari roh yang sehat.

Rujukan tambahan: Mosia 4:1–3; A&P 84:45–47

Lihat juga Hak Pilihan; Terang Kristus; Kepatuhan; Godaan

Sumbangan (lihat Puasa dan Persembahan Puasa; Persepuluhan)
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Surga

Dalam tulisan suci, kata surga digunakan dalam dua cara
mendasar. Pertama, kata itu merujuk pada tempat di mana
Allah tinggal, yaitu rumah terakhir bagi orang-orang yang se-
tia (lihat Mosia 2:41). Kedua, kata itu merujuk pada luasnya
bumi (lihat Kejadian 1:1).

Rujukan tambahan: Mazmur 11:4; Matius 6:9; 1 Nefi 1:8; Mosia 3:8; A&P
20:17

Lihat juga Kerajaan-Kerajaan Kemuliaan

Tanda-Tanda

Tanda-tanda adalah peristiwa atau pengalaman yang
memperlihatkan kuasa Allah. Tanda-tanda sering kali menak-
jubkan. Tanda-tanda menyebutkan dan menyatakan peristi-
wa-peristiwa besar, misalnya kelahiran, kematian, serta
Kedatangan Kedua Juruselamat. Tanda-tanda mengingatkan
kita terhadap perjanjian-perjanjian yang telah Tuhan buat de-
ngan kita. Tanda-tanda juga dapat memberikan kesaksian ten-
tang pemanggilan ilahi atau menyatakan penolakan Tuhan.

Sejumlah orang menyatakan bahwa mereka akan memer-
cayai Allah atau pekerjaan-Nya jika mereka dapat menerima
sebuah tanda. Namun Tuhan telah berfirman, “Iman tidak da-
tang oleh tanda-tanda, tetapi tanda-tanda mengikuti mereka
yang percaya? (A&P 63:9). Tanda-tanda seperti itu diberikan
kepada mereka yang setia dan patuh untuk menguatkan iman
mereka.

Rujukan tambahan: Matius 12:38–39; Markus 13:22–27; Lukas 2:8–17;
Alma 30:43–52; Helaman 14; 3 Nefi 1:13–21; 8:2–25; Eter 12:6; A&P 63:7–12

Lihat juga Iman; Kepatuhan; Kedatangan Kedua Yesus Kristus

Tata Cara

Di Gereja, sebuah tata cara adalah tindakan kudus dan
resmi yang dilaksanakan dengan wewenang imamat. Beberapa
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tata cara penting bagi permuliaan kita. Tata cara tersebut dise-
but tata cara penyelamatan. Hal itu meliputi baptisan, pene-
tapan, penahbisan kepada Imamat Melkisedek (bagi pria),
endowmen bait suci, dan pemeteraian pernikahan. Dengan se-
tiap tata cara tersebut, kita masuk ke dalam perjanjian yang ku-
dus dengan Tuhan.

Tata cara-tata cara lainnya, misalnya pemberian nama
dan pemberkatan anak, menguduskan minyak, dan member-
kati yang sakit dan menderita, juga dilaksanakan dengan
wewenang imamat. Meskipun tata cara-tata cara itu tidak
penting bagi keselamatan kita, hal itu penting bagi penghi-
buran, bimbingan, serta peneguhan kita.

Tata cara-tata cara dan perjanjian-perjanjian menolong
kita mengingat siapa diri kita. Hal itu mengingatkan kita
akan tugas kita kepada Allah. Tuhan telah menyediakan hal
itu untuk menolong kita datang kepada-Nya dan menerima
kehidupan kekal. Jika kita menghormatinya, Dia memper-
kuat kita.

Anda dapat menerima banyak kesempatan untuk ber-
peran serta dalam tata cara-tata cara keimamatan. Kapan
pun Anda memiliki kesempatan seperti itu, lakukan semam-
pu Anda untuk mempersiapkan diri Anda, baik ketika Anda
melaksanakan tata cara ataupun menerimanya. Anda dapat
mempersiapkan diri dengan berdoa, berpuasa, berunding
dengan pemimpin imamat, dan mempelajari tulisan suci dan
perkataan para nabi zaman akhir. Jika Anda seorang peme-
gang imamat, Anda hendaknya secara rohani mempersiap-
kan diri untuk melaksanakan sebuah tata cara. Jalankanlah
kehidupan yang bersih dan layak, dan berusahalah untuk
menerima penemanan tetap dari Roh Kudus.

Rujukan tambahan: A&P 84:19–21; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-3–ke-5

Lihat juga Perjanjian; Injil; Imamat

Teh (lihat Kata-Kata Bijaksana)
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Tembakau (lihat Kata-Kata Bijaksana)

Terang Kristus

Terang Kristus “dipancarkan dari hadirat Allah untuk
mengisi ruang yang tak terukur besarnya.” Terang itu adalah
“terang yang ada dalam segala hal, yang memberi hidup ke-
pada semua hal, yang merupakan hukum yang dengannya se-
gala hal diatur” (A&P 88:12–13; lihat juga ayat 6–11). Kekuatan
ini merupakan suatu pengaruh bagi kebaikan dalam kehidup-
an semua orang (lihat Yohanes 1:9; A&P 93:2). Dalam tulisan
suci, Terang Kristus kadang-kadang disebut Roh Tuhan, Roh
Allah, Roh Kristus, atau Terang Kehidupan.

Terang Kristus hendaknya tidak dikacaukan dengan
Roh Kudus. Terang Kristus bukan suatu pribadi, sebagaima-
na Roh Kudus. Pengaruhnya menuntun orang untuk mene-
mukan Injil yang benar, dibaptiskan, dan menerima karunia
Roh Kudus (lihat Yohanes 12:46; Alma 26:14–15).

Suara hati adalah sebuah perwujudan dari Terang
Kristus, yang memungkinkan kita untuk menilai yang baik
dari yang jahat. Nabi Mormon mengajarkan, “Roh Kristus di-
berikan kepada setiap orang, supaya ia dapat mengetahui
yang baik dari yang jahat. Oleh karena itu aku memperlihat-
kan kepadamu cara untuk menilai, karena setiap hal yang
mengajak orang untuk berbuat baik dan membujuk orang un-
tuk percaya kepada Kristus, dikirim oleh kuasa dan karunia
Kristus. Oleh karena itu kamu akan mengetahui dengan pe-
ngetahuan yang sempurna bahwa hal itu berasal dari Allah
…. Maka saudara-saudaraku, karena melihat bahwa kami
mengetahui terang dengan mana kamu dapat mengadili, te-
rang mana adalah terang Kristus, jagalah supaya jangan ka-
mu mengadili dengan keliru, karena dengan peradilan yang
kamu lakukan itu, kamu juga akan diadili” (Moroni 7:16, 18).

Rujukan tambahan: Yohanes 8:12; Alma 28:14

Lihat juga Suara Hati; Roh Kudus
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Tubuh Ketuhanan

Pasal-Pasal Kepercayaan pertama menyebutkan, “Kami
percaya kepada Allah, Bapa yang Kekal, serta Putra-Nya, Yesus
Kristus dan Roh Kudus.” Ketiga makhluk ini membentuk
Tubuh Ketuhanan. Mereka memimpin dunia ini dan semua
ciptaan Bapa di Surga.

Ajaran yang benar mengenai Tubuh Ketuhanan telah hi-
lang dalam kemurtadan yang terjadi setelah pelayanan fana
Juruselamat dan kematian para Rasul-Nya. Ajaran ini mulai di-
pulihkan ketika Joseph Smith yang berusia 14 tahun menerima
Penglihatan Pertamanya (lihat Joseph Smith 2:17). Dari kisah
Nabi mengenai Penglihatan Pertama dan dari ajaran-ajaran
lainnya, kita tahu bahwa anggota dari Tubuh Ketuhanan ada-
lah tiga pribadi yang terpisah. Bapa dan Putra memiliki tubuh
dari daging dan tulang yang dapat diraba, dan Roh Kudus
adalah pribadi roh (lihat A&P 130:22).

Meskipun anggota Tubuh Ketuhanan adalah pribadi
yang berbeda dengan peranan berbeda pula, mereka adalah
satu dalam tujuan dan ajaran. Mereka secara sempurna di-
persatukan dalam mendatangkan rencana keselamatan ilahi
Bapa Surgawi.

Rujukan tambahan: Matius 3:13–17; Yohanes 14:6–10; 17:6–23; Kisah para
Rasul 7:55–56; 2 Nefi 31:18; Mormon 7:5–7; A&P 76:20–24

Lihat juga Allah Bapa; Roh Kudus; Yesus Kristus

Tujuh Puluh (lihat Administrasi Gereja)

Tulisan Suci

Ketika orang-orang kudus Allah menulis atau berbicara
melalui kuasa Roh Kudus, perkataan mereka “akan menjadi
ayat suci, akan menjadi kehendak Tuhan, akan menjadi pikiran
Tuhan, akan menjadi firman Tuhan, akan menjadi suara Tuhan,
dan akan menjadi kekuasaan Allah bagi penyelamatan” (A&P
68:4). Tulisan suci resmi yang secara sah disetujui Gereja, yang
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sering disebut kitab-kitab standar, yaitu Alkitab, Kitab
Mormon, Ajaran dan Perjanjian, serta Mutiara yang Sangat
Berharga diuraikan di halaman 207–210.

Ajaran dan Perjanjian

Ajaran dan Perjanjian berisikan wahyu-wahyu yang di-
berikan kepada Nabi Joseph Smith. Ajaran dan Perjanjian ju-
ga mencakup beberapa wahyu yang diberikan kepada para
nabi zaman akhir lainnya. Kitab suci ini unik karena bukan
suatu terjemahan dari dokumen kuno. Ajaran dan Perjanjian
merupakan kumpulan wahyu yang diberikan oleh Tuhan ke-
pada para nabi pilihan-Nya di zaman akhir.

Nabi Joseph Smith mengatakan bahwa Ajaran dan
Perjanjian adalah “dasar daripada Gereja pada zaman akhir
ini, dan diberikan demi kesejahteraan dunia, menunjukkan
bahwa kunci-kunci rahasia Kerajaan Juruselamat kita diper-
cayakan kembali kepada manusia” (bab judul untuk A&P 70).

Alkitab

Alkitab dibagi menjadi dua bagian: Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah catatan suci mengenai
urusan-urusan Allah dengan umat perjanjian-Nya di Tanah
Suci. Itu mencakup ajaran-ajaran dari para nabi seperti Musa,
Yosua, Yesaya, Yeremia, dan Daniel. Perjanjian Baru mencatat
kelahiran, pelayanan fana, serta Kurban Tebusan Juruselamat.
Itu mencakup pelayanan para murid Juruselamat.

Karena Alkitab telah beberapa kali diterjemahkan, Alkitab
dicetak dalam berbagai versi. Dalam bahasa Inggris, Alkitab
Versi Raja James diterima sebagai tulisan suci oleh Gereja.

Di Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman
Akhir, kita menghargai Alkitab dan ajaran-ajaran kudusnya.
Kita dapat menerima kekuatan serta penghiburan dari kisah-
kisah tulisan suci mengenai urusan-urusan Allah dengan
umat-Nya.
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Kitab Mormon: Satu Kesaksian Lagi Tentang Yesus Kristus

Kitab Mormon tampil pada masa kelegaan ini melalui
kehendak Tuhan. Kitab Mormon adalah catatan tentang
urusan-urusan Allah dengan umat-Nya yang tinggal di
Benua Amerika kuno. Para nabi Tuhan menulis catatan-
catatan asli di atas lemping-lemping emas. Tuhan menyata-
kan bahwa Kitab Mormon berisikan “kegenapan Injil Yesus
Kristus” (A&P 20:9; lihat juga A&P 42:12).

Pada tanggal 22 September 1827, seorang malaikat ber-
nama Moroni—Nabi Kitab Mormon terakhir—memberikan
catatan itu kepada Nabi Joseph Smith. Dengan karunia dan
kuasa Allah, Nabi Joseph Smith menerjemahkan catatan itu
ke dalam bahasa Inggris. Sejak itu, Kitab Mormon telah di-
terjemahkan ke dalam banyak bahasa.

Tujuan utama Kitab Mormon adalah untuk meyakinkan
semua orang “bahwa Yesus adalah Kristus, Allah yang
Kekal, yang menyatakan diri-Nya kepada semua bangsa”
(halaman judul Kitab Mormon). Kitab itu mengajarkan bah-
wa semua orang “harus datang kepada-Nya, atau mereka ti-
dak dapat diselamatkan” (1 Nefi 13:40). Joseph Smith
mengatakan bahwa Kitab Mormon merupakan “batu kunci
agama kita, dan seseorang [akan] berada lebih dekat kepada
Allah dengan mematuhi ajaran-ajarannya, daripada kitab
lain mana pun” (pengantar bagi Kitab Mormon).

Kitab Mormon adalah saksi lain bagi kebenaran-kebenar-
an yang diajarkan dalam Alkitab. Kitab Mormon juga memu-
lihkan kebenaran-kebenaran “yang jelas dan paling berharga”
yang telah hilang dari Alkitab karena kesalahan dalam pener-
jemahannya atau “dihilangkan” dalam upaya untuk “memu-
tarbalikkan jalan-jalan Tuhan” (lihat 1 Nefi 13:24–27, 38–41).
Alkitab dan Kitab Mormon “akan tumbuh bersama untuk
mempermalukan ajaran-ajaran agama yang palsu dan menda-
maikan segala perselisihan dan menegakkan perdamaian”
(2 Nefi 3:12).

Mendekati akhir Kitab Mormon, Nabi Moroni mengajar-
kan kepada kita tentang bagaimana kita dapat mengetahui
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bahwa kitab itu benar, “Bilamana kamu menerima hal-hal ini,
aku ingin menasihati kamu supaya kamu mau bertanya kepa-
da Allah, Bapa yang Kekal, dalam nama Kristus, apakah hal-
hal ini tidaklah benar. Dan jika kamu mau bertanya dengan
hati yang tulus, dengan maksud yang sungguh-sungguh, ber-
iman dalam Kristus, Ia akan menyatakan kebenarannya kepa-
damu, melalui kuasa Roh Kudus” (Moroni 10:4; lihat juga ayat
3 dan 5).

Mutiara yang Sangat Berharga

Mutiara yang Sangat Berharga berisikan Kitab Musa,
Kitab Abraham, terjemahan yang diilhami Nabi Joseph Smith
terhadap Matius bab 24, dan sejumlah tulisan Nabi Joseph.

Kitab Musa adalah cuplikan kecil dari terjemahan Joseph
Smith yang diilhami terhadap Alkitab. Kitab Musa merupa-
kan catatan yang lebih lengkap mengenai tulisan-tulisan
Musa di awal kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama. Kitab
Musa berisikan banyak doktrin dan ajaran yang hilang dari
Alkitab dan memberi informasi tambahan mengenai rencana
keselamatan, penciptaan bumi, serta urusan-urusan Tuhan
dengan Adam dan Henokh.

Kitab Abraham merupakan terjemahan dari catatan ku-
no yang ditulis di atas gulungan papirus yang menjadi milik
Gereja tahun 1835. Nabi Joseph Smith menerjemahkan catat-
an itu melalui wahyu. Kitab ini berisikan kebenaran-kebe-
naran mengenai Dewan prafana di Surga, penciptaan bumi,
sifat Allah, serta imamat.

Joseph Smith 1 menambah pengetahuan kita mengenai
ajaran-ajaran Juruselamat tentang Kedatangan-Nya yang
Kedua.

Tulisan-Tulisan Joseph Smith di dalam Mutiara yang
Sangat Berharga mencakup:

• Joseph Smith 2, yaitu cuplikan dari sejarah Nabi meng-
enai Gereja. Itu merupakan peristiwa-peristiwa naratif
yang menuntun pada pemulihan Gereja, termasuk
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Penglihatan Pertama, kunjungan Moroni kepada Nabi
Joseph, memperoleh lemping-lemping emas, serta pe-
mulihan Imamat Harun.

• Pasal-Pasal Kepercayaan, yang ditulis Nabi Joseph
Smith sebagai pernyataan dasar tentang kepercayaan
dan ajaran.

Pentingnya Pembelajaran Tulisan Suci Setiap Hari

Tujuan utama tulisan suci adalah untuk bersaksi tentang
Kristus, yang menolong kita datang kepada-Nya dan mene-
rima kehidupan kekal (lihat Yohanes 5:39; 20:31; 1 Nefi 6:4;
Mosia 13:33–35). Nabi Mormon bersaksi:

“Barangsiapa yang mau, boleh mengandalkan firman
Allah yang hidup dan berkuasa, yang akan mematahkan se-
genap kelicikan dan jerat dan tipu muslihat iblis dan me-
mimpin pengikut Kristus melalui sebuah jalan yang lurus
dan sempit, melintasi jurang kesengsaraan yang abadi, yang
dipersiapkan untuk menelan yang jahat—

Dan membawa jiwa mereka, ya, jiwa mereka yang baka
ke sebelah kanan Allah di dalam Kerajaan Surga, untuk du-
duk bersama Abraham, Ishak dan Yakub dan semua leluhur
kita yang suci dan tidak akan keluar lagi” (Helaman 3:29–30).

Para nabi zaman akhir menasihati kita untuk mempela-
jari tulisan suci setiap hari, baik secara individu maupun
bersama keluarga kita. Mereka menganjurkan kepada kita,
sebagaimana Nefi menganjurkan kepada saudara-saudara-
nya, untuk mempersamakan tulisan suci dengan diri kita
sendiri, dengan menemukan cara-cara bahwa kisah-kisah
kudus dari zaman dahulu berlaku dalam kehidupan kita di
zaman sekarang (lihat 1 Nefi 19:23–24). Mereka menasihati
kita untuk “menyelidiki kitab-kitab suci” (Yohanes 5:39) dan
“bergiranghatilah akan firman Kristus” (2 Nefi 32:3).

Anda akan mendapat banyak manfaat dengan mengikuti
nasihat ini. Setiap hari, pembelajaran tulisan suci yang ber-
makna menolong Anda untuk dapat menerima bisikan-bisikan
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Roh Kudus. Itu membangun iman Anda, melindungi Anda ter-
hadap godaan, dan menolong Anda berada lebih dekat dengan
Bapa Surgawi serta Putra Terkasih-Nya.

Buatlah sebuah rencana untuk mempelajari tulisan suci
secara pribadi. Pikirkanlah untuk meluangkan jumlah waktu
tertentu setiap hari untuk mempelajari tulisan suci. Selama
waktu itu, bacalah dengan seksama, tanggaplah terhadap bi-
sikan-bisikan Roh. Mohonlah kepada Bapa Surgawi agar me-
nolong Anda mengetahui apa yang Dia inginkan untuk Anda
pelajari dan lakukan.

Teruslah membaca tulisan suci, khususnya Kitab
Mormon, sepanjang kehidupan Anda. Anda akan menemu-
kan kembali harta tulisan suci, menemukan makna dan pene-
rapan baru di dalamnya sewaktu Anda mempelajarinya pada
tahap-tahap berbeda dalam kehidupan Anda.

Jika Anda sudah menikah, luangkan waktu setiap hari un-
tuk membaca tulisan suci bersama keluarga. Upaya ini mung-
kin sulit, namun itu akan membawa hasil yang luar biasa dan
bersifat kekal. Di bawah bimbingan Roh, rencanakan pemba-
caan tulisan suci yang akan memenuhi kebutuhan keluarga
Anda. Jangan takut membacakan tulisan suci kepada anak-
anak kecil. Bahasa catatan suci itu memiliki kekuatan untuk
menyentuh bahkan anak-anak yang masih kecil.

Rujukan tambahan: Roma 15:4; 2 Timotius 3:15–17; 2 Nefi 25:26; Alma
17:2–3; 3 Nefi 23:1–5; A&P 18:33–36; Pasal-Pasal Kepercayaan ke-8

Lihat juga Nabi; Pemulihan Injil; Wahyu

Uskup (lihat Administrasi Gereja)

Utang

Melalui Nabi Joseph Smith, Tuhan pernah menyatakan
kepada sekelompok Orang Suci, “Adalah kehendak-Ku agar
kamu membayar utangmu” (A&P 104:78). Sejak masa awal
Gereja, para nabi Tuhan telah memperingatkan kita berulang
kali untuk menghindari belenggu utang.
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Salah satu bahaya terbesar dari utang adalah bunga yang
menyertainya. Beberapa bentuk kredit, misalnya kartu kredit,
memiliki tingkat bunga yang cukup tinggi. Sekali Anda terli-
bat utang, Anda menemukan bahwa bunga itu tidak memiliki
belas kasihan. Bunga itu terus bertambah, tanpa memedulikan
situasi Anda—entah Anda bekerja ataupun menganggur, se-
hat ataupun sakit. Bunga tidak pernah pergi sampai utang ter-
bayarkan. Jangan tertipu dengan tawaran-tawaran kredit,
bahkan jika hal itu membuat utang tampak menarik dengan
menjanjikan tingkat bunga yang rendah atau tanpa bunga sa-
ma sekali untuk jangka waktu tertentu.

Berhati-hatilah dengan kondisi keuangan Anda.
Disiplinkan diri Anda dalam pembelanjaan Anda, dengan se-
dapat mungkin menghindari utang. Dalam banyak hal, Anda
dapat menghindari utang dengan mengatur sumber-sumber
Anda secara bijaksana. Jika Anda harus berutang, misalnya
jumlah yang masuk akal untuk membeli sebuah rumah se-
derhana atau menyelesaikan pendidikan Anda, berusahalah
untuk membayarnya kembali secepat mungkin dan membe-
baskan diri Anda dari belenggu. Jika Anda telah membayar
utang-utang Anda dan menyisihkan sedikit untuk tabungan,
Anda akan siap menghadapi badai keuangan yang mungkin
datang dalam hidup Anda. Anda akan memiliki perlindung-
an bagi keluarga Anda dan kedamaian di hati Anda.

Rujukan tambahan: Lukas 16:10–11; A&P 19:35

Wahyu

Wahyu adalah komunikasi dari Allah kepada anak-anak-
Nya. Bimbingan ini datang melalui berbagai cara menurut
kebutuhan dan keadaan individu, keluarga, dan Gereja seca-
ra keseluruhan.

Ketika Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada Gereja,
Dia berbicara melalui nabi-Nya. Tulisan suci berisikan banyak
wahyu seperti itu—firman Tuhan melalui para nabi zaman da-
hulu dan zaman sekarang. Saat ini Tuhan terus membimbing
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Gereja dengan menyatakan kehendak-Nya kepada para ham-
ba pilihan-Nya.

Para nabi bukan hanya orang yang dapat menerima wah-
yu. Sesuai dengan kesetiaan Anda, Anda dapat menerima
wahyu untuk menolong Anda dengan kebutuhan-kebutuhan,
tanggung jawab-tanggung jawab, dan pertanyaan-pertanya-
an tertentu Anda serta menolong Anda memperkuat kesaksi-
an Anda.

Mempersiapkan Diri untuk Menerima Wahyu Melalui
Roh Kudus

Tulisan suci mengungkapkan tentang jenis-jenis wahyu
yang berbeda, misalnya penglihatan, mimpi, dan kunjungan
oleh para malaikat. Melalui cara seperti itu, Tuhan telah me-
mulihkan Injil-Nya di zaman akhir dan mewahyukan kebe-
naran mengenai ajaran-ajaran seperti kehidupan prafana,
penebusan orang yang telah meninggal, dan tiga kerajaan
kemuliaan. Meskipun demikian, sebagian besar wahyu yang
diberikan kepada para pemimpin dan anggota Gereja datang
melalui bisikan Roh Kudus.

Bisikan-bisikan lembut rohani mungkin tampak tidak se-
heboh seperti penglihatan atau kunjungan malaikat, namun
hal itu lebih kuat dan bertahan lama serta mengubah hidup.
Kesaksian dari Roh Kudus tertanam dalam jiwa yang lebih
penting daripada apa pun yang dapat Anda lihat atau dengar.
Melalui wahyu-wahyu seperti itu, Anda akan menerima ke-
kuatan yang abadi untuk tetap setia pada Injil serta menolong
orang lain melakukan hal yang sama.

Nasihat berikut akan menolong Anda mempersiapkan
diri untuk menerima bisikan-bisikan dari Roh Kudus:

Berdoa memohon bimbingan. Tuhan berfirman, “Mintalah,
maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap
orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang
mengetok, baginya pintu dibukakan” (Matius 7:7–8). Untuk
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menemukan dan menerima, Anda harus mencari dan me-
minta. Jika Anda tidak mengetuk—berdoa memohon bim-
bingan kepada Bapa Surgawi—pintu wahyu tidak akan
dibukakan bagi Anda. Namun jika Anda mendekati Bapa
Anda dalam doa yang rendah hati, akhirnya Anda akan
“menerima wahyu demi wahyu, pengetahuan demi penge-
tahuan, agar engkau boleh mengetahui rahasia-rahasia dan
hal kedamiaan—yaitu yang mendatangkan kesukaan, yang
mendatangkan kekekalan hidup” (A&P 42:61).

Berkhidmatlah. Kekhidmatan adalah rasa hormat dan ka-
sih yang dalam. Ketika Anda khidmat dan tenang, Anda
mengundang wahyu. Bahkan ketika segala sesuatu di sekeli-
ling Anda ribut, Anda dapat memiliki sikap khidmat dan si-
ap untuk menerima bimbingan dari Tuhan.

Rendah hatilah. Kerendahan hati berkaitan erat dengan
kekhidmatan. Ketika Anda rendah hati, Anda mengenali ke-
tergantungan Anda kepada Tuhan. Nabi Mormon mengajar-
kan, “karena kelembutan dan kerendahan hati datanglah
kunjungan Roh Kudus, Penghibur yang penuh dengan ha-
rapan dan kasih yang sempurna” (Moroni 8:26).

Patuhilah perintah-perintah. Ketika Anda mematuhi perin-
tah-perintah, Anda siap untuk menerima, mengenali, serta
mengikuti bisikan-bisikan Roh Kudus. Tuhan berjanji, “Tetapi
kepada dia yang mematuhi perintah-perintah-Ku, akan Aku
berikan rahasia-rahasia kerajaan-Ku, demikian pula akan ada
padanya sumber air kehidupan, memancar kepada kehidup-
an abadi” (A&P 63:23).

Ambillah sakramen dengan layak. Doa sakramen mengajar-
kan cara menerima penemanan tetap Roh Kudus. Ketika Anda
mengambil sakramen, Anda bersaksi kepada Allah bahwa
Anda bersedia mengambil ke atas diri Anda nama Putra-Nya
dan bahwa Anda akan selalu mengingat-Nya dan mematuhi
perintah-perintah-Nya. Bapa Surgawi berjanji bahwa jika
Anda mematuhi perjanjian-perjanjian itu, Anda akan selalu
disertai Roh-Nya (lihat A&P 20:77, 79).
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Pelajarilah tulisan suci setiap hari. Jika Anda dengan tekun
mempelajari tulisan suci, Anda belajar dari teladan para pria
dan wanita yang kehidupannya telah diberkati sewaktu me-
reka mengikuti kehendak Tuhan yang diwahyukan. Anda ju-
ga menjadi lebih siap menerima Roh Kudus dalam kehidupan
Anda. Sewaktu Anda membaca dan merenungkan, Anda da-
pat menerima wahyu mengenai bagaimana pasal-pasal ter-
tentu dalam tulisan suci dapat Anda terapkan atau mengenai
hal-hal lainnya yang Tuhan kehendaki untuk dinyatakan ke-
pada Anda. Karena membaca tulisan suci dapat menolong
Anda menerima wahyu pribadi, Anda hendaknya mempela-
jari tulisan suci setiap hari.

Luangkan waktu untuk merenungkan. Ketika Anda melu-
angkan waktu untuk merenungkan kebenaran-kebenaran
Injil, Anda membuka pikiran dan hati Anda untuk menerima
bimbingan pengaruh Roh Kudus (lihat 1 Nefi 11:1; A&P
76:19; Joseph F. Smith—Penglihatan mengenai Penebusan
Orang yang Telah Mati:1–11). Merenungkan menyingkirkan
hal-hal duniawi yang tidak penting dari pikiran Anda serta
membawa Anda lebih dekat kepada Roh.

Ketika mencari bimbingan tertentu, pelajarilah masalahnya di
dalam akal Anda. Kadang-kadang komunikasi Tuhan hanya
akan datang setelah Anda mempelajari masalah itu di dalam
akal Anda. Tuhan menjelaskan proses ini kepada Oliver
Cowdery, yang melayani sebagai juru tulis Joseph untuk se-
bagian besar terjemahan Kitab Mormon. Melalui Nabi Joseph
smith, Tuhan berbicara kepada Oliver Cowdery, menjelaskan
mengapa Oliver tidak dapat menerjemahkan Kitab Mormon
bahkan meskipun dia telah diberi karunia untuk menerje-
mahkan, “Lihatlah, engkau belum mengerti, engkau telah
menyangka bahwa Aku akan mengaruniakannya kepadamu
sewaktu engkau tidak memikirkan lain kecuali memintanya
dari-Ku. Tetapi, lihatlah, Aku berfirman kepadamu, bahwa
engkau harus mempelajarinya dalam akalmu, kemudian eng-
kau harus menanyakan kepada-Ku apakah hal itu benar, dan
jika benar, Aku akan menyebabkan dadamu terasa membara
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di dalam; karena itu, engkau akan merasakan bahwa hal itu
adalah benar” (A&P 9:7–8).

Dengan tekun carilah kehendak Allah. Allah menyatakan
Diri-Nya “pada waktu-Nya sendiri, dan dengan cara-Nya
sendiri, dan sesuai dengan kehendak-Nya sendiri” (lihat A&P
88:63–68). Barangkali wahyu akan datang kepada Anda “ba-
ris demi baris, ajaran demi ajaran, sedikit di sini dan sedikit
di sana” (2 Nefi 28:30; lihat juga Yesaya 28:10; A&P 98:12).
Jangan berusaha memaksakan hal-hal rohani. Wahyu tidak
datang dengan cara seperti itu. Bersabarlah dan percayalah
dengan waktu Tuhan.

Mengenali Bisikan Roh Kudus

Di tengah-tengah banyaknya suara dan utusan di dunia
zaman sekarang, Anda harus belajar untuk mengenali bi-
sikan Roh Kudus. Berikut adalah beberapa cara penting Roh
Kudus dapat berkomunikasi dengan kita:

Dia berbicara pada pikiran dan hati dengan suara yang lembut.
Tuhan mengajarkan, “Aku dengan perantaraan Roh Kudus
akan menceritakan kepadamu dalam akalmu dan dalam hati-
mu, hal yang akan datang ke atasmu dan yang akan tinggal
di dalam hatimu. Maka lihatlah, inilah Roh wahyu. Lihatlah,
inilah Roh yang dengannya Musa membawa anak-anak Israel
melalui Laut Merah di atas tanah kering” (A&P 8:2–3).
Meskipun wahyu seperti itu dapat berdampak kuat pada diri
Anda, wahyu itu selalu datang secara lembut, sebagai “suara
yang lembut” (lihat 1 Raja-Raja 19:9–12; Helaman 5:30; A&P
85:6).

Dia membisiki kita melalui perasaan kita. Meskipun kita se-
ring menjelaskan komunikasi dari Roh sebagai sebuah suara,
itu adalah suara yang lebih kita rasakan daripada yang kita
dengar. Dan ketika kita membahas tentang “mendengarkan”
bisikan-bisikan Roh Kudus, sering kali kita menguraikan bi-
sikan rohani itu dengan mengatakan, “Saya memiliki suatu
perasaan ….” Nasihat Tuhan kepada Oliver Cowdery dalam
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Ajaran dan Perjanjian bagian 9, yang dibahas di halaman 143,
mengajarkan asas ini. Namun, nasihat ini kadang-kadang
disalahartikan. Setelah membaca bagian itu, ada anggota
Gereja yang menjadi bingung, takut bahwa mereka tidak
akan pernah menerima bisikan dari Roh Kudus karena me-
reka tidak pernah merasakan hati yang membara. Perhatikan
perkataan terakhir Tuhan dalam Ajaran dan Perjanjian 9:8;
“Karena itu, engkau akan merasakan bahwa hal itu benar.”
Perasaan membara yang diuraikan dalam tulisan suci ini
menyatakan suatu perasaan yang teduh dan tenang, bukan
suatu perasaan yang panas membara. Jika Anda terus menca-
ri dan mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda,
Anda akan mengenali bagaimana Roh Kudus memengaruhi
Anda secara pribadi.

Dia membawa kedamaian. Roh Kudus sering disebut
Penghibur (lihat Yohanes 14:26; A&P 39:6). Karena Dia me-
nyatakan kehendak Tuhan kepada Anda, Dia akan “mencu-
rahkan damai ke dalam akalmu” (A&P 6:23). Damai yang Dia
berikan tidak dapat dipalsukan oleh pengaruh-pengaruh du-
niawi atau ajaran-ajaran palsu. Itu adalah damai yang dijanji-
kan Juruselamat ketika Dia meyakinkan para murid-Nya
bahwa Dia akan mengutus seorang Penghibur, “Damai sejah-
tera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan
kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang dibe-
rikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar ha-
timu” (Yohanes 14:27).

Rujukan tambahan: Amos 3:7; Matius 16:13–18; 1 Korintus 2:9–14; 12:3;
Wahyu 19:10; Alma 5:43–48; 17:2–3; A&P 76:5–10; 121:26–33; Pasal-Pasal
Kepercayaan ke-7, ke-9

Lihat juga Iman; Roh Kudus; Doa; Kekhidmatan; Tulisan Suci; Karunia
Rohani

Wahyu Pribadi (lihat Wahyu)

Wilayah (lihat Administrasi Gereja)
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Yesus Kristus

Pada tanggal 1 Januari 2000, Presidensi Utama dan
Kuorum Dua Belas Rasul mengeluarkan pernyataan berikut.
Dengan judul “Kristus yang Hidup,” pernyataan ini membe-
rikan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus dan merangkum
identitas dan misi ilahi-Nya:

“Pada saat kita memperingati kelahiran Yesus Kristus dua
ribu tahun yang lalu, kami menyampaikan kesaksian kami
akan kenyataan kehidupan-Nya yang tak tertandingi dan ke-
bajikan tanpa batas Kurban Tebusan-Nya yang agung. Tidak
ada seorang lain pun yang memiliki pengaruh yang demikian
dalam ke atas semua orang yang pernah hidup dan yang ma-
sih akan hidup di atas bumi ini.

Dia adalah Yehova Agung dari Perjanjian Lama, Mesias
dari Perjanjian Baru. Di bawah pengarahan Bapa-Nya, Dia
adalah pencipta bumi. ‘Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan
tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala
yang telah dijadikan’ (Yohanes 1:3). Meski tanpa dosa, Dia di-
baptiskan untuk menggenapi segala kebenaran. Dia ‘berjalan
berkeliling sambil berbuat baik’ (Kisah para Rasul 10:38), te-
tapi dipandang rendah karenanya. Injil-Nya adalah pesan da-
mai sejahtera. Dia mengundang agar semua orang mengikuti
teladan-Nya. Dia berjalan di jalan-jalan Palestina, menyem-
buhkan orang yang sakit, menyebabkan orang yang buta me-
lihat, dan membangkitkan orang yang mati. Dia mengajarkan
kebenaran tentang kekekalan, kenyataan keadaan prafana ki-
ta, tujuan kehidupan kita di bumi, dan potensi bagi para put-
ra dan putri Allah dalam kehidupan yang akan datang.

Dia menetapkan sakramen sebagai peringatan akan
Kurban Tebusan-Nya yang agung. Dia ditangkap dan dihu-
kum atas tuduhan-tuduhan palsu, dinyatakan bersalah untuk
memuaskan keinginan gerombolan orang banyak, dan dija-
tuhi hukuman untuk mati di kayu salib Kalvari. Dia memberi-
kan nyawa-Nya untuk menebus dosa-dosa seluruh umat
manusia. Dia adalah karunia besar pengganti bagi semua
orang yang pernah dan akan hidup di bumi.
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Kami dengan khidmat bersaksi bahwa kehidupan-Nya,
yang adalah pusat dari seluruh sejarah manusia, tidak dimu-
lai di Betlehem maupun berakhir di Kalvari. Dia adalah Putra
Sulung Bapa, Putra Tunggal yang diperanakkan dalam da-
ging, Penebus dunia.

Dia bangkit dari kubur untuk menjadi ‘yang sulung dari
orang-orang yang telah meninggal’ (1 Korintus 15:20).
Sebagai Tuhan yang telah Bangkit, Dia mengunjungi orang-
orang yang telah Dia kasihi semasa hidup-Nya. Dia juga me-
layani di antara ‘domba-domba lain’ (Yohanes 10:16) di
Amerika kuno. Di dunia modern, Dia dan Bapa-Nya menam-
pakkan diri kepada anak muda Joseph Smith, mengawali ‘ke-
genapan waktu’ yang telah lama dijanjikan (Efesus 1:10).

Mengenai Kristus Yang Hidup, Nabi Joseph menulis:
‘Mata-Nya seperti nyala api; rambut kepala-Nya putih se-
perti salju murni; sinar wajah-Nya melebihi terangnya mata-
hari; dan suara-Nya seperti bunyi alunan samudra, yaitu
suara Yehova, memfirmankan:

‘Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir; Akulah Yang
hidup, Akulah Yang dibunuh; Akulah Pengacara dengan
Bapa’ (A&P 110:3–4).

Mengenai Dia Nabi juga menyatakan: ‘Maka, setelah ba-
nyak kesaksian yang telah diberikan mengenai Dia, inilah
kesaksian yang terakhir dari semuanya yang kami berikan:
Bahwa Dia hidup!

Karena kami melihat Dia, yaitu di sebelah kanan Allah
dan kami mendengar suara yang memberikan kesaksian
bahwa Dia adalah Putra Tunggal Bapa—

Bahwa oleh Dia dan melalui Dia, dunia-dunia ada dan
telah diciptakan, dan para penduduknya adalah para putra
dan putri yang diperanakkan Allah’ (A&P 76:22–24).

Kami menyatakan dengan khidmat bahwa imamat-Nya
dan Gereja-Nya telah dipulihkan di atas bumi—‘yang diba-
ngun di atas dasar … para rasul dan para nabi, dengan
Kristus Yesus sebagai batu penjuru’ (Efesus 2:20).

Yesus Kristus
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Kami bersaksi bahwa suatu hari Dia akan kembali ke bu-
mi. ‘Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh
umat manusia akan melihatnya bersama-sama’ (Yesaya 40:5).
Dia akan memerintah sebagai Raja Diraja dan Tuhan segala
Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan
berbicara dalam pemujaan di hadapan-Nya. Kita masing-ma-
sing akan berdiri untuk diadili oleh-Nya sesuai dengan per-
buatan dan keinginan hati kita.

Kami bersaksi, sebagai para Rasul-Nya yang sungguh-
sungguh ditahbiskan—bahwa Yesus adalah Kristus Yang
Hidup, Putra baka Allah. Dia adalah Raja Imanuel yang agung
yang sekarang berdiri di sebelah kanan Bapa-Nya. Dia adalah
terang, kehidupan, dan pengharapan dunia. Jalan-Nya adalah
jalan yang menuntun kepada kebahagiaan dalam kehidupan
ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Syukur
kepada Allah atas karunia Putra Ilahi-Nya yang tak tertan-
dingi” (Liahona, April 2000, 2–3).

Lihat juga Kurban Tebusan Yesus Kristus
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Belajarlah dari Aku dan 

dengarkanlah firman-Ku, 

berbuatlah dalam kelemahlembutan

Roh-Ku dan engkau akan

memperoleh damai di dalam Aku.

Ajaran dan Perjanjian 19:23

36863 299
4 02368 63299 0

INDONESIAN


	TOPIK-TOPIK INJIL DISUSUN SECARA ALFABETIS
	A
	Administrasi Gereja
	Ajaran dan Perjanjian
	Alkitab
	Alkohol
	Allah Bapa
	Amoralitas Seksual

	B
	Bahasa yang Tidak Senonoh
	Bait Suci
	Bapa Surgawi
	Baptisan
	Belas Kasihan
	Berkat Bapa Bangsa
	Bersumpah Serapah

	D
	Dewan Disipliner Gereja
	Diaken
	Dilahirkan Kembali
	Diselamatkan
	Doa
	Doa Keluarga
	Dosa
	Dosa Asal

	E
	Endowmen

	F
	Firdaus

	G
	Garmen
	Godaan

	H
	Hak Pilihan
	Hari Minggu
	Hari Sabat
	Homoseksualitas

	I
	Iblis
	Imam
	Imamat
	Imamat Harun
	Imamat Melkisedek
	Iman
	Injil

	J
	Jiwa
	Joseph Smith

	K
	Karunia Roh
	Karunia Roh Kudus
	Karunia Rohani
	Kasih
	Kasih Karunia
	Kasih yang Murni
	Kata-Kata Bijaksana
	Keadilan
	Kebahagiaan
	Kebangkitan
	Kecanduan
	Kedamaian
	Kedatangan Kedua Yesus Kristus
	Kehidupan Kekal
	Kehidupan Prafana
	Kejatuhan
	Kejujuran
	Kekhidmatan
	Keluarga
	Kemalangan
	Kematian Jasmani
	Kematian Rohani
	Kemurnian Akhlak
	Kemurtadan
	Kepatuhan
	Kerajaan Selestial
	Kerajaan Telestial
	Kerajaan Terestrial
	Kerajaan-Kerajaan Kemuliaan
	Kerendahan Hati
	Kesaksian
	Kesejahteraan
	Keselamatan
	Kesopanan
	Kitab Mormon (
	Kitab-Kitab Standar
	Kopi
	Kunci-Kunci Imamat
	Kuorum
	Kuorum Dua Belas Rasul
	Kuorum-Kuorum Tujuh Puluh
	Kurban Tebusan Yesus Kristus

	L
	Lembaga Pertolongan
	Lingkungan

	M
	Malam Keluarga
	Menato
	Mengajarkan Injil
	Menilai Orang Lain
	Menindik Tubuh
	Milenium
	Minuman Panas
	Mutiara yang Sangat Berharga

	N
	Nabi
	Narkoba
	Neraka
	Nubuat

	P
	Pasal-Pasal Kepercayaan
	Pekerjaan Misionaris
	Pekerjaan Sejarah Keluarga dan Silsilah
	Pelayanan
	Pembatasan Kelahiran
	Pembesar Area Tujuh Puluh
	Pembesar Umum
	Pemerintahan
	Pemerintahan dan Hukum Sipil
	Pemulihan Injil
	Penatua
	Penciptaan
	Pendidikan
	Penetapan
	Pengajaran Berkunjung
	Pengajaran ke Rumah
	Pengampunan
	Pengangkatan Anak
	Pengguguran Kandungan
	Pengharapan
	Penghibur
	Pengurbanan
	Penjara Roh
	Penumpangan Tangan
	Penyaliban
	Perang
	Perceraian
	Peribadatan
	Perjanjian
	Perjanjian Abraham
	Perjudian
	Permuliaan
	Pernikahan
	Persatuan
	Persepuluhan
	Pertemuan Sakramen
	Pertobatan [Conversion]
	Pertobatan [Repentance]
	Perundungan
	Perzinaan
	Perzinaan Pranikah
	Pornografi
	Prapenahbisan
	Presidensi Utama
	Puasa dan Persembahan Puasa

	R
	Rasa Syukur
	Rasul (
	Rencana Keselamatan
	Roh
	Roh Kebenaran
	Roh Kudus
	Roh Tuhan

	S
	Sakramen
	Salib
	Sepuluh Perintah
	Setan
	Sidang di Surga
	Sion
	Smith, Joseph Jr.
	Suara Hati
	Sumbangan
	Surga

	T
	Tanda-Tanda
	Tata Cara
	Teh
	Tembakau
	Terang Kristus
	Tubuh Ketuhanan
	Tujuh Puluh
	Tulisan Suci

	U
	Uskup
	Utang

	W
	Wahyu
	Wahyu Pribadi
	Wilayah

	Y
	Yesus Kristus




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 254
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.17717
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 254
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.17717
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF0055007300650020007400680069007300200069006600200079006f0075002000610072006500200069006e00200050007200650070007200650073007300200061006e00640020006e00650065006400200074006f0020006800610076006500200061002000700072006500730073002000720065006100640079002000660069006c0065>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1800 1800]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




