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Pendahuluan

Presidensi Utama dan Kuorum Dua �elas Rasul telah menetap-
kan seri Ajaran-Ajaran Presiden Gereja untuk membantu Anda 
menjadi lebih dekat kepada �apa Surgawi Anda dan memperda-
lam pemahaman Anda tentang Injil Yesus Kristus yang dipulih-
kan. Sewaktu Gereja menambah jilid-jilid pada seri ini, Anda akan 
membuat koleksi buku-buku rujukan Injil untuk rumah Anda. Jilid-
jilid dalam seri ini dirancang untuk digunakan bagi pembelajaran 
pribadi dan untuk pengajaran hari Minggu. Itu dapat juga mem-
bantu Anda mempersiapkan pelajaran atau ceramah serta menja-
wab  pertanyaan-pertanyaan tentang ajaran Gereja.

�uku ini berisikan ajaran-ajaran Presiden Joseph Fielding Smith, 
yang melayani sebagai Presiden Gereja Yesus Kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman Akhir dari 23 Januari 1970 sampai 2 Juli 1972.

Penelaahan Pribadi

Sewaktu mempelajari ajaran-ajaran Presiden Joseph Fielding 
Smith, dengan doa yang sungguh-sungguh carilah ilham Roh Kudus. 
Pertanyaan-pertanyaan di akhir setiap bab akan membantu Anda 
memahami ajaran-ajaran Presiden Smith dan menerapkannya dalam 
kehidupan Anda. Sewaktu Anda mempelajari ajaran-ajaran ini, 
Anda mungkin ingin memikirkan tentang bagaimana Anda dapat 
mengajarkannya kepada anggota keluarga dan teman-teman. Ini 
akan memperkuat pemahaman Anda tentang apa yang Anda baca.

Mengajar dari Buku Ini

�uku ini telah dirancang untuk digunakan di rumah dan di Ge-
reja. Dalam kelompok-kelompok imam tinggi, kuorum-kuorum pe-
natua, dan Lembaga Pertolongan, dua pelajaran hari Minggu setiap 
bulan biasanya akan diajar dengan bab-bab dalam buku ini. Karena 
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buku ini memuat lebih banyak bab daripada yang dapat dicakup 
dalam 12 bulan, pemimpin lingkungan dan pasak bisa menentu-
kan bab-bab mana yang paling sesuai dengan kebutuhan para ang-
gota yang mereka layani.

Petunjuk-petunjuk berikut dapat membantu Anda mengajar dari 
buku:

Bersiap untuk Mengajar

Carilah bimbingan dari Roh Kudus sewaktu Anda mempersiap-
kan diri untuk mengajar. Dengan doa yang sungguh-sungguh te-
laahlah bab yang telah ditugaskan itu agar menjadi yakin dalam 
pemahaman Anda mengenai ajaran-ajaran Presiden Smith. Anda 
akan mengajar dengan ketulusan dan kuasa yang lebih besar ke-
tika firman-Nya telah memengaruhi Anda secara pribadi (lihat 
A&P11:21).

Jika Anda mengajarkan sebuah pelajaran Imamat Melkisedek atau 
Lembaga Pertolongan, Anda hendaknya tidak mengesampingkan 
buku ini atau mempersiapkan pelajaran dari materi yang lain. De-
ngan doa yang sungguh-sungguh pilihlah dari bab terkait ajaran-
ajaran itu yang Anda rasa akan menjadi paling bermanfaat bagi 
mereka yang Anda ajar. �eberapa bab mencakup lebih banyak 
materi daripada yang akan dapat Anda bahas selama waktu kelas.

Doronglah peserta untuk mempelajari bab tersebut sebelum pel-
ajaran dan membawa buku bersama mereka. Ketika mereka me-
lakukannya, mereka akan dipersiapkan dengan lebih baik untuk 
berperan serta dalam diskusi dan saling meneguhkan.

Dalam persiapan Anda untuk mengajar, berikan perhatian khu-
sus terhadap “Saran untuk Pembelajaran dan Pengajaran” di akhir 
setiap bab. Di bawah judul ini, Anda akan menemukan  pertanyaan- 
pertanyaan, tulisan suci yang terkait, dan bantuan-bantuan peng-
ajaran. Pertanyaan-pertanyaan dan tulisan suci yang terkait 
berhubungan secara khusus dengan bab di mana tulisan suci ter-
sebut ditemukan. �antuan pengajaran dapat menuntun Anda dalam 
semua upaya Anda untuk memembantu orang lain memperoleh su-
kacita dalam mempelajari dan menjalankan Injil.
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Memperkenalkan Bab

Sewaktu Anda memperkenalkan bab, dan di seluruh pelajaran, 
usahakan untuk menciptakan suasana di mana Roh dapat me-
nyentuh hati dan pikiran mereka yang Anda ajar. Untuk memulai 
pelajaran, bantulah mereka yang Anda ajar untuk berfokus pada 
ajaran-ajaran bab itu. Pertimbangkanlah gagasan-gagasan berikut:

•	 Membaca	dan	mendiskusikan	bagian	yang	berjudul	“Dari	Kehi-
dupan Joseph Fielding Smith” pada awal bab.

•	 Membahas	gambar	atau	tulisan	suci	dari	bab	itu.

•	 Menyanyikan	bersama	nyanyian	pujian	terkait.

•	 Secara	singkat	membagikan	pengalaman	pribadi	tentang	topik	
itu.

Memimpin diskusi tentang ajaran-ajaran Presiden Smith

Sewaktu Anda mengajar dari buku ini, mintalah yang lain un-
tuk membagikan gagasan mereka, mengajukan pertanyaan, dan sa-
ling mengajar. Ketika mereka berperan serta secara aktif, mereka 
akan lebih siap untuk belajar dan menerima wahyu pribadi. �iar-
kan pembahasan-pembahasan yang baik berlanjut alih-alih men-
coba mencakup semua pelajaran. Untuk mendorong pembahasan, 
gunakan pertanyaan-pertanyaan di akhir setiap bab. Anda bisa juga 
membuat pertanyaan-pertanyaan Anda sendiri khususnya bagi me-
reka yang Anda ajar.

Pilihan berikut dapat memberi Anda gagasan tambahan:

•	 Mintalah	peserta	untuk	membagikan	apa	yang	telah	mereka	pel-
ajari dari pembelajaran pribadi mereka dari bab itu. Mungkin 
akan bermanfaat untuk menghubungi beberapa peserta selama 
minggu berjalan dan meminta mereka datang siap untuk mem-
bagikan apa yang telah mereka pelajari.

•	 Tugasi	peserta	untuk	membaca	pertanyaan-pertanyaan	yang	dipi-
lih di akhir bab (baik secara individu ataupun dalam kelompok-
kelompok kecil). Mintalah mereka untuk mencari ajaran-ajaran 
dalam bab itu yang berhubungan dengan pertanyaan. Kemudian 
mintalah mereka untuk membagikan gagasan dan wawasan 
 mereka kepada seluruh kelompok.
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•	 Bacalah	bersama	pernyataan-pernyataan	pilihan	Presiden	Smith	
dari bab itu. Mintalah peserta membagikan contoh dari tulisan 
suci dan dari pengalaman mereka sendiri yang mengilustrasikan 
apa yang Presiden Smith ajarkan.

•	 Mintalah	peserta	untuk	memilih	satu	bagian	dan	membacanya	
dalam hati. Ajaklah mereka untuk berkumpul dalam kelompok 
yang terdiri atas dua atau tiga orang yang memilih bagian yang 
sama dan membahas apa yang telah mereka pelajari.

Mendorong untuk Berbagi dan Penerapan 

Ajaran-ajaran Presiden Smith akan paling berarti bagi peserta 
yang membagikannya kepada orang lain dan menerapkannya da-
lam kehidupan mereka. Pertimbangkanlah gagasan-gagasan berikut:

•	 Tanyakan	kepada	peserta	bagaimana	mereka	dapat	menerapkan	
ajaran-ajaran Presiden Smith dalam tanggung jawab mereka di ru-
mah dan di gereja. Misalnya, Anda dapat membantu mereka me-
renungkan dan membahas bagaimana mereka dapat menerapkan 
ajaran-ajarannya sebagai suami, istri, orang tua, anak laki-laki, 
anak perempuan, pengajar ke rumah, atau pengajar berkunjung.

•	 Doronglah	peserta	untuk	membagikan	beberapa	ajaran	Presiden	
Smith kepada anggota keluarga dan teman-teman.

•	 Ajaklah	peserta	untuk	menerapkan	apa	yang	telah	mereka	pela-
jari dan membagikan pengalaman mereka pada awal kelas beri-
kutnya.

Mengakhiri Pembahasan

Secara singkat ringkaslah pelajaran tersebut atau mintalah satu 
atau dua peserta untuk melakukannya. �ersaksilah mengenai 
 ajaran-ajaran yang telah Anda bahas. Anda mungkin juga ingin 
mengundang yang lain untuk membagikan kesaksian mereka.

Informasi tentang Sumber-Sumber 
yang Dikutip dalam Buku Ini

Ajaran-ajaran dalam buku ini adalah kutipan langsung dari 
khotbah-khotbah, artikel-artikel, buku-buku, surat-surat, dan 
jurnal-jurnal Presiden Joseph Fielding Smith. Kutipan-kutipan dari 
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sumber-sumber yang diterbitkan tetap mempertahankan tanda baca, 
ejaan, huruf besar, dan alinea dari sumber asli kecuali perubahan 
editorial atau cetakan yang perlu untuk meningkatkan kemudahan 
membaca. Untuk alasan ini, Anda mungkin memerhatikan sedikit 
ketidakkonsistenan dalam teks. Misalnya, kata Injil dicetak dalam 
huruf kecil dalam beberapa kutipan dan dengan huruf besar da-
lam kutipan lainnya.

Juga, Presiden Smith sering menggunakan istilah-istilah seperti 
men [manusia], man [orang], atau mankind [umat manusia] untuk 
merujuk pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dia 
sering menggunakan kata ganti he [dia laki-laki], his [miliknya], dan 
him [nya] untuk merujuk pada kedua jenis kelamin. Ini adalah lazim 
dalam bahasa pada eranya. Meskipun terdapat perbedaan antara 
kaidah bahasa ini dan penggunaan yang lebih mutakhir,  ajaran-
ajaran Presiden Smith berlaku untuk wanita maupun pria.
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Ringkasan Sejarah

Kronologi berikut memberikan kerangka sejarah singkat untuk 
ajaran-ajaran Presiden Joseph Fielding Smith yang disajikan dalam 
buku ini.

19 Juli 1876 Lahir di Salt Lake City, Utah, dari pa-
sangan Julina Lambson Smith dan 
Joseph F. Smith

19 Juli 1884 Dibaptis dan dikukuhkan oleh ayah-
nya. Menerima salinan Kitab Mormon 
pribadi pertamanya dari ayahnya.

6 April 1893 Menghadiri pengudusan �ait Suci Salt 
Lake.

1896 Menerima Imamat Melkisedek dan 
pemberkahan bait suci.

26 April 1898 Menikah dengan Louie Emily Shurtliff 
di �ait Suci Salt Lake.

Mei 1899 sampai Juli 
1901

Melayani sebagai misionaris penuh-
waktu yang ditugaskan ke Inggris.

1901 sampai 1910 Melayani dalam banyak pemanggilan 
Gereja, termasuk sebagai  presiden 
 kuorum imamat, anggota dewan 
umum Perkumpulan Peningkatan Ke-
bersamaan Remaja Putra, anggota de-
wan tinggi, dan anggota komite umum 
Gereja yang ditugasi untuk mempersi-
apkan materi-materi dalam membela 
Gereja.

Oktober 1901 Mulai bekerja di kantor Sejarawan 
Gereja.
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1902 Menerbitkan sebuah buklet sejarah ke-
luarga berjudul Asael Smith dari Tops-
field, Massachusetts, dengan Beberapa 
Cerita mengenai Keluarga Smith. Ini 
adalah terbitan pertamanya di antara 
banyak terbitan, termasuk 25 buku 
dan banyak artikel untuk majalah- 
majalah dan terbitan berkala.

8 April 1906 Didukung dalam konferensi umum 
 sebagai Asisten Sejarawan Gereja, se-
buah jabatan yang dia pegang sampai 
Maret 1921.

30 Maret 1908 Louie Shurtliff Smith meninggal setelah 
menderita penyakit parah yang berhu-
bungan dengan kehamilan ketiganya.

2 November 1908 Menikah dengan Ethel Georgina 
Reynolds di �ait Suci Salt Lake.

7 April 1910 Ditahbiskan sebagai Rasul oleh 
ayahnya.

Oktober 1918 Mencatat sebuah wahyu mengenai 
penebusan orang mati sebagaimana 
didiktekan oleh ayahnya, yang ada-
lah Presiden Gereja pada waktu itu. 
Wahyu tersebut sekarang terdapat da-
lam Ajaran dan Perjanjian 138.

6 Januari 1919 Diangkat sebagai penasihat dalam pre-
sidensi �ait Suci Salt Lake, jabatan 
yang dia pegang sampai 1935.

17 Maret 1921 Diangkat sebagai Sejarawan Gereja, ja-
batan yang dia pegang sampai 1970.

1934 Diangkat sebagai presiden Lembaga 
Silsilah Utah, jabatan yang dia pegang 
sampai 1961.
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26 Agustus 1937 Ethel Reynolds Smith meninggal sete-
lah menderita penyakit selama empat 
tahun.

12 April 1938 Menikah dengan Jessie Ella Evans di 
�ait Suci Salt Lake.

Mei sampai November 
1939

Memenuhi tugas khusus di Eropa ber-
sama Jessie, mengunjungi Inggris, 
Skotlandia, �elanda, �elgia, Prancis, 
Swiss, Italia, Swedia, Norwegia, 
Denmark, Cekoslowakia, Austria, dan 
Jerman. Memerintahkan evakuasi ter-
hadap semua misionaris Amerika dari 
Eropa setelah pecah Perang Dunia II.

8 Juni 1945 Dipanggil untuk melayani sebagai pre-
siden �ait Suci Salt Lake, jabatan yang 
dia pegang sampai 1949.

6 Oktober 1950 Ditetapkan sebagai Penjabat Presiden 
Kuorum Dua �elas Rasul.

9 April 1951 Didukung sebagai Presiden Kuorum 
Dua �elas Rasul.

Juli sampai Agustus 1955 Memenuhi tugas khusus di Asia, ber-
sama Jessie yang menemaninya. Me-
nguduskan Guam, Korea, Okinawa, 
dan Filipina untuk pengkhotbahan 
Injil

September 1958 Menghadiri pengudusan �ait Suci 
London Inggris.

Oktober 1960 sampai 
Januari 1961

Ditemani oleh Jessie, mengunjungi 
para pemimpin Gereja dan misionaris 
di Amerika Tengah dan Selatan.

Mei 1963 Memimpin peletakan batu penjuru 
�ait Suci Oakland California.
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September 1963 Mendedikasikan Monumen Pionir di 
Kansas City, Missouri, dan Situs �er-
sejarah Penjara Liberty di Liberty, 
Missouri.

29 Oktober 1965 Dipanggil untuk melayani sebagai Pe-
nasihat dalam Presidensi Utama di ba-
wah pengarahan Presiden David O. 
McKay.

18 Januari 1970 Menjadi Rasul senior dan pemimpin 
ketua Gereja setelah kematian Presi-
den David O. McKay.

23 Januari 1970 Ditetapkan sebagai Presiden Gereja 
Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci 
Zaman Akhir.

6 April 1970 Didukung sebagai Presiden Gereja 
pada saat konferensi umum.

3 Agustus 1971 Jessie Evans Smith meninggal.

27–29 Agustus 1971 Mengetuai pada konferensi area 
pertama Gereja, yang diadakan di 
Manchester, Inggris.

18 Januari 1972 Mengucapkan doa pengudusan untuk 
�ait Suci Ogden Utah.

9 Februari 1972 Mengetuai pendedikasian �ait Suci 
Provo Utah. Setelah menulis doa 
 pengudusan, menugasi Presiden 
Harold �. Lee untuk mengucapkan 
doa.

2 Juli 1972 Meninggal di Salt Lake City, Utah, 17 
hari sebelum ulang tahunnya yang 
ke-96.
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Kehidupan dan Pelayanan 
Joseph Fielding Smith

Presiden Joseph Fielding Smith “menggunakan tiga kata besar 
yang tidak pernah dapat saya lupakan,” kenang Presiden Gordon �. 
Hinckley. Kata-kata itu adalah “benar dan setia.” Presiden Hinckley 
mengatakan, “Dalam ceramahnya kepada publik, dalam percakapan 
pribadinya, dalam doanya kepada Tuhan, dia memohon agar dia 
dapat tetap benar dan setia.” 1 Presiden Thomas S. Monson memba-
gikan kenangan serupa, “�ahkan di tahun-tahun usia lanjutnya, [dia] 
selalu berdoa, ‘Semoga kita tetap benar dan setia sampai akhir.’” 2

“�enar dan setia.” �agi Presiden Joseph Fielding Smith, ini lebih 
dari sekadar ungkapan yang sering diulang. Ini adalah ungkapan 
tulus mengenai harapannya untuk semua orang. Ini juga gambaran 
mengenai kehidupannya, dari masa kanak-kanak hingga pelayan-
annya sebagai Presiden Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci 
Zaman Akhir.

“Anak Perjanjian”

Joseph Fielding Smith “dilahirkan sebagai anak perjanjian,” tutur 
Penatua �ruce R. McConkie dari Kuorum Dua �elas Rasul. Penatua 
McConkie, seorang menantu Presiden Smith, menjelaskan bahwa 
Julina Lambson Smith “memiliki tiga anak perempuan tetapi tidak 
memiliki anak laki-laki, dan oleh karena itu dia menghadap Tuhan 
dan, seperti Hana di zaman dahulu, ‘bernazar.’ [1 Samuel 1:11]. Dia 
berjanji: bahwa jika Tuhan berkenan memberinya anak laki-laki, 
‘dia akan melakukan segala sesuatu dengan segenap kemampuan-
nya untuk membantu putranya menjadi orang kepercayaan Tuhan 
dan ayahnya.’ Tuhan mendengarkan doanya, dan dia menepati jan-
jinya kepada-Nya.” 3 Pada tanggal 19 Juli 1876, Julina dan suami-
nya, Joseph F. Smith, menyambut seorang bayi laki-laki ke dalam 
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orang tua joseph Fielding Smith, Presiden joseph F. 
Smith dan julina lambson Smith
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keluarga mereka. Mereka menamainya Joseph Fielding Smith Jr., se-
suai dengan nama ayahnya.

Saat lahir, Joseph Fielding Smith berada dalam sebuah keluarga 
yang kaya dalam iman, pelayanan, dan kepemimpinan. Kakek-
nya, Hyrum Smith, adalah kakak Nabi Joseph Smith dan seorang 
saksi yang berani bagi Pemulihan Injil. Tuhan mengangkat Hyrum 
“menjadi nabi, dan pelihat, dan pewahyu bagi gereja[Nya],” de-
ngan mengatakan bahwa nama Hyrum akan “disimpan sebagai 
ingatan terhormat dari angkatan ke angkatan, selama-lamanya” 
(A&P 124:94, 96). �ersama kakaknya, Joseph, Hyrum memeterai-
kan kesaksiannya dengan darahnya, yang mati syahid oleh gerom-
bolan perusuh pada 17 Juni 1844 (lihat A&P 135). 

Ayah Joseph Fielding Smith, Joseph F. Smith, memikul tanggung 
jawab berat sejak dia masih kecil. Anak sulung dari Hyrum dan Mary 
Fielding Smith, dia berusia lima tahun ketika ayahnya mati syahid 
dan sembilan tahun ketika dia membantu ibunya yang janda menge-
mudikan keretanya dari Nauvoo, Illinois, ke Lembah Salt Lake. Dia 
kemudian melayani sebagai misionaris dan anggota Kuorum Dua 
�elas Rasul. Dia adalah Penasihat dalam Presidensi Utama ketika 
putranya, Joseph, lahir. Dari 17 Oktober 1901, sampai 19 November 
1918, dia melayani sebagai Presiden Gereja.

Ibu Joseph Fielding Smith, Julina Lambson Smith, adalah bagian 
dari salah satu di antara keluarga-keluarga pionir awal di Lembah 
Salt Lake. Sejak usia sembilan tahun, dia dibesarkan di rumah pa-
mannya George A. Smith, yang adalah seorang anggota Kuorum 
Dua �elas Rasul pada saat itu, dan bibinya �athsheba W. Smith. 
(Penatua Smith kemudian melayani sebagai Penasihat Pertama da-
lam Presidensi Utama di bawah Presiden �righam Young, dan Sister 
Smith kemudian melayani sebagai presiden umum Lembaga Perto-
longan). Saat dewasa, Julina adalah seorang istri dan ibu yang setia 
dan anggota Lembaga Pertolongan yang berdedikasi. Dia dikenal 
karena rasa iba dan keterampilannya sebagai bidan, yang mem-
bantu melahirkan “hampir 1.000 bayi ke dunia” dan kepeduliannya 
terhadap ibu-ibu mereka.4 Dari Oktober 1910 sampai April 1921, 
dia melayani sebagai penasihat kedua dalam presidensi umum Lem-
baga Pertolongan.
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Bekerja dan Bermain Sewaktu Remaja 

Joseph belajar bagaimana bekerja pada usia dini. Keluarganya 
memiliki tanah pertanian di Taylorsville, Utah, kira-kira 10 mil (16 
kilometer) dari rumah mereka, di mana dia dan saudara-saudara 
lelakinya membantu mengirigasi, memanen jerami, dan mengurus 
ternak. Di rumah, keluarga mengurus kebun sayur-sayuran besar, 
beberapa pohon buah-buahan, tiga baris panjang pohon anggur, 
sekawanan ayam, tiga ekor sapi, dan beberapa kuda. Presiden 
Joseph F. Smith mempratikkan pernikahan jamak, sehingga keluar-
ganya memiliki banyak orang untuk diberi makan dan banyak ta-
ngan untuk membantu mengerjakan pekerjaan. Karena Joseph 
Fielding Smith merupakan salah satu putra tertua dalam keluarga 
yang besar, dia diberi sejumlah tanggung jawab yang biasanya akan 
diberikan kepada seorang yang sudah dewasa. Selain tanggung 
 jawab-tanggung jawab ini, dia selalu memastikan belajar dengan 
tekun untuk sekolahnya.

Pekerjaan pertama Joseph di luar rumah dan tanah pertanian ke-
luarga adalah bersama ibunya. Dia sering mengemudikan kuda dan 
kereta kuda untuk membantu ibunya memenuhi tugasnya sebagai 
bidan. Di usia akhir remajanya, dia mendapat pekerjaan di Coopera-
tive Mercantile Institution (ZCMI) Sion, di mana dia bekerja berjam-
jam setiap hari melakukan pekerjaan fisik yang berat. Dia kemudian 
mengenang, “Saya bekerja seperti kuda pekerja sepanjang hari dan 
kelelahan ketika malam tiba, membawa berkarung- karung tepung 
dan gula dan ham dan bacon di punggung saya. �erat badan saya 
150 pound [68 kilogram], tetapi saya tidak ragu untuk memanggul 
karung seberat 200 pound [91 kilogram] dan menempatkannya di 
bahu saya.” 5

Untuk mengimbangi tanggung jawab pekerjaan yang berat ini, 
Joseph menyempatkan waktu untuk bermain. Dia dan saudara-
saudara kandungnya senang bermain permainan di malam hari di 
sekitar rumah, bersembunyi di antara pokok-pokok anggur—”khu-
susnya ketika buah anggur sudah masak.” 6 Dia juga senang bermain 
baseball. Setiap lingkungan memiliki tim baseball yang terorgani-
sasi, dan dia menikmati pertandingan yang bersahabat ini.
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Pembelajaran Injil dan Pertumbuhan Rohani

Meskipun baseball penting bagi Joseph Fielding Smith muda, dia 
terkadang meninggalkan pertandingan lebih awal, karena dia memi-
liki suatu minat yang bahkan jauh lebih penting bagi dirinya. Pada 
saat-saat seperti itu, dia dapat ditemukan menyendiri “dalam ruang 
penyimpanan jerami atau di bawah naungan sebuah pohon un-
tuk melanjutkan pembacaan” Kitab Mormon.7 “Dari ingatan paling 
awal saya,” dia kemudian berkata, “dari saat pertama kali saya dapat 
membaca, saya telah menerima lebih banyak kesenangan dan ke-
puasan dari menelaah tulisan suci, dan membaca mengenai Tuhan 
Yesus Kristus, dan Nabi Joseph Smith, dan pekerjaan yang telah di-
laksanakan untuk keselamatan manusia, daripada sesuatu apa pun 
di seluruh dunia.” 8 Dia mulai menetapkan pola penelahaan Injil pri-
badi ketika dia menerima salinan Kitab Mormon pertamanya pada 

Pemuda joseph Fielding Smith terkadang meninggalkan pertandingan 
baseball lebih awal agar dia dapat melanjutkan membaca kitab 

Mormon dalam ruang penyimpanan jerami keluarga.



6

k e h i d u Pa n  d a n  P e l aya n a n  j o S e P h  F i e l d i n g  S M i t h

usia delapan tahun. Dengan bersemangat dia membaca kitab-kitab 
standar dan terbitan-terbitan Gereja. Dia membawa edisi saku Per-
janjian �aru agar dia dapat membacanya saat istirahat makan siang 
dan saat dia berjalan menuju dan dari tempat pekerjaan di ZCMI. 
Dengan mantap dan gigih, dia terus meningkatkan kesaksiannya 
terhadap Injil yang dipulihkan.

Tetapi pertumbuhan rohani Joseph tidak terbatas pada penela-
haan pribadi yang pasif. Dengan penuh iman dia berperan serta 
dalam pertemuan-pertemuan dan kelas-kelas di Gereja, dan dia 
menerima tata cara-tata cara dan berkat-berkat keimamatan. Dia 
memiliki minat khusus terhadap bait suci. �ait Suci Salt Lake te-
lah dibangun selama 23 tahun ketika dia lahir. “Di sepanjang masa 
remajanya Joseph telah memerhatikan dengan minat yang besar 
kemajuan sehari-hari pembangunan bangunan yang megah ini. 
Dia telah melihat bagian terakhir dari batu-batu granit besar yang 
 dibawa dengan gerbong-gerbong kereta api dari tambang batu .… 
[Dia] telah melihat menara-menara megah akhirnya terbentuk .… 
[Dia mengatakan,] ‘Saya sering bertanya-tanya apakah saya akan hi-
dup cukup lama untuk melihat bait suci diselesaikan.’” 9

Pada tanggal 6 April 1893, Joseph menghadiri sesi pendedikasian 
pertama �ait Suci Salt Lake. Presiden Wilford Woodruff, Presiden 
keempat Gereja, mengetuai sesi dan mengucapkan doa pendedika-
sian. Duduk di podium di sebelah kiri Presiden Woodruff adalah 
Penasihat Keduanya, Presiden Joseph F. Smith.

Ketika Joseph Fielding Smith berusia 19 tahun, dia menerima 
berkat bapa bangsa. �erkat ini, yang diucapkan oleh pamannya, 
John Smith, yang waktu itu melayani sebagai �apa �angsa Gereja, 
menambah kekuatan rohani Joseph. kepada Joseph diberitahukan:

“Adalah kesempatan istimewa bagimu untuk hidup berusia sa-
ngat tua dan kehendak Tuhan bahwa engkau hendaknya menjadi 
orang yang perkasa di Israel ….

Akan menjadi tugasmu untuk duduk berembuk dengan saudara-
saudaramu dan untuk mengetuai di antara orang-orang. Akan men-
jadi tugasmu juga untuk banyak melakukan perjalanan di dalam 
negeri dan di luar negeri, melalui darat dan air, bekerja dalam pela-
yanan. Dan saya berkata kepadamu, angkatlah kepalamu, angkatlah 
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suaramu tanpa takut atau pilih kasih, sebagaimana yang Roh Tuhan 
akan tuntun, dan berkat-berkat Tuhan akan menyertaimu. Roh-Nya 
akan menuntun pikiranmu dan memberikan kepadamu perkataan 
dan kebijaksanaan, bahwa engkau akan membingungkan kebijak-
sanaan orang jahat dan melecehkan nasihat-nasihat orang yang ti-
dak adil.” 10 

Kemudian pada tahun tersebut, setelah ulang tahunnya yang 
ke-20, dia menerima kesempatan baru untuk pelayanan dan per-
tumbuhan rohani. Dia ditahbiskan pada jabatan penatua dalam Ima-
mat Melkisedek, dan menerima pemberkahan bait suci. Menjelang 
akhir hidupnya, ketika dia sedang melayani sebagai Presiden Ge-
reja, dia menyatakan, “�etapa saya sangat bersyukur bahwa saya 
memegang imamat kudus. Saya telah berusaha di sepanjang kehi-
dupan saya untuk mengembangkan pemanggilan saya dalam ke-
imamatan itu dan berharap untuk bertahan sampai akhir dalam 
kehidupan ini dan menikmati penemanan dari para orang suci yang 
setia dalam kehidupan yang akan datang.” 11

Masa Pacaran dan Pernikahan 

Sewaktu Joseph Fielding Smith muda membantu mendukung ke-
luarganya, mempelajari Injil, dan mempersiapkan diri untuk mene-
rima berkat-berkat keimamatan, upaya-upayanya tidak luput dari 
perhatian seorang remaja putri yang bernama Louie Shurtliff. Louie, 
yang orang tuanya tinggal di Ogden, Utah, datang untuk tinggal 
bersama keluarga Smith agar dia dapat kuliah di Universitas Utah, 
yang pada waktu itu terletak di seberang jalan dari rumah Smith.

Pada awalnya, hubungan Joseph dan Louie tidak lebih dari per-
temanan formal, tetapi berangsur-angsur berkembang menjadi hu-
bungan pacaran. Karena pasangan tersebut tidak memiliki uang, 
pacaran mereka sebagian besar terbatas pada kegiatan membaca 
bersama dalam ruangan keluarga, saling mengobrol, berjalan- jalan 
bersama, dan menghadiri kegiatan-kegiatan Gereja. Joseph juga se-
nang mendengarkan Louie bermain piano. Ada kalanya mereka 
pergi menonton pertunjukan di teater lokal. Pada akhir tahun ke-
dua kuliah Louie di universitas, hubungan kencan mereka berkem-
bang menjadi saling mencintai—sedemikian dalam sehingga Joseph 
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menaiki sepedanya pada jarak 100 mil (160 kilometer) pulang pergi, 
melewati jalan-jalan tanah bergelombang, untuk mengunjunginya 
di Ogden sekali atau dua kali saat sedang tidak sekolah.12

Pada akhirnya, Louie dan Joseph membahas tentang pernikahan. 
Akan tetapi, sebuah pertanyaan menggantung di dalam pikiran me-
reka: apakah Joseph akan dipanggil untuk melayani misi? Di masa 
itu, remaja putra dan remaja putri yang berhasrat untuk melayani 
misi tidak mendatangi uskup mereka untuk direkomendasikan un-
tuk pemanggilan semacam itu. Proses pemanggilan misi dilakukan 
seluruhnya melalui kantor Presiden Gereja. Seorang pemuda tidak 
pernah tahu kapan dia bisa mendapatkan pemanggilan dalam ko-
tak suratnya.

Louie lulus dari universitas di musim semi 1897 dan pindah kem-
bali ke Ogden bersama orang tuanya. Satu tahun kemudian, yang 
tampaknya tidak akan ada pemanggilan misi, pasangan tersebut 
memutuskan untuk maju terus dengan rencana pernikahan. Seba-
gaimana yang diucapkan Joseph kemudian, “Saya membujuk dia 
untuk pindah tempat tinggal, dan pada tanggal 26 April 1898, kami 
pergi ke �ait Suci Salt Lake dan dinikahkan untuk waktu fana dan 
sepanjang kekekalan oleh ayah saya, Presiden Joseph F. Smith.” 13 
Sementara Joseph dan Louie mulai dengan kehidupan mereka ber-
sama, mereka tinggal di sebuah apartemen kecil berdekatan dengan 
rumah keluarga Smith.

Mengindahkan Panggilan Misionaris 

Di masa-masa awal Gereja, pria yang menikah sering dipang-
gil untuk melayani misi penuh waktu, sehingga Joseph dan Louie 
tidak terkejut ketika, pada tanggal 17 Maret 1899, surat panggilan 
misi yang ditandatangani oleh Presiden Lorenzo Snow tiba. Tetapi 
Joseph agak terkejut terhadap ladang misi yang ditugaskan kepa-
danya. Sebelum menerima panggilan tersebut, dia telah berbicara 
dengan Presiden Franklin D. Richards, Presiden Kuorum Dua �e-
las Rasul, mengenai kemungkinan menerima panggilan misi. Joseph 
kemudian teringat, “[Dia] menanyakan kepada saya ke mana saya 
ingin pergi. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak memiliki 
pilihan khusus, saya akan pergi ke mana pun saya dikirim. Tetapi 
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dia mengatakan, ‘Anda pasti memiliki suatu tempat di mana Anda 
lebih suka untuk pergi.’ Saya berkata, ‘�aiklah, saya lebih memilih 
untuk pergi ke Jerman.’ Tetapi mereka mengirim saya ke Inggris!” 14

Louie memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya semen-
tara Joseph bertugas. Ini, menurut yang dia rasakan, akan memban-
tunya tetap bertahan dari kesepian karena terpisah dari suaminya. 
Dan dia bekerja di toko milik ayahnya, mendapatkan uang untuk 
membantu membiayai misi Joseph.15

Pada tanggal 12 Mei 1899, satu hari sebelum berangkat ke ladang 
misi, Penatua Smith dan para misionaris lainnya menerima petun-
juk-petunjuk dari Presiden Joseph F. Smith dan Penatua George 
Teasdale dan Heber J. Grant dari Kuorum Dua �elas Rasul. Ini-
lah semua pelatihan yang mereka terima sebelum mereka berang-
kat sebagai misionaris penuh waktu. Dalam pertemuan ini, setiap 

Penatua joseph Fielding Smith sebagai misionaris penuh waktu
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misionaris menerima sertifikat misionaris resmi. Sertifikat milik Pe-
natua Smith berbunyi:

“Dengan ini menyatakan bahwa pemegang sertifikat, Penatua 
Joseph F. Smith Jr., adalah seorang yang penuh iman dan berkela-
kuan baik dalam Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Za-
man Akhir dan oleh Pembesar Umum dari Gereja tersebut telah 
ditugaskan secara resmi untuk menjalankan Misi ke Inggris Raya 
untuk Mengkhotbahkan Injil dan melayani dalam semua Tata Cara 
yang berhubungan dengan jabatannya.

Dan kami mengundang semua orang untuk mengindahkan 
 Ajaran- ajaran dan Nasihat-nasihatnya sebagai utusan Allah, yang 
diutus untuk membuka bagi mereka pintu Kehidupan dan Kesela-
matan—dan untuk membantu dia dalam perjalanannya, dalam hal 
apa pun yang mungkin dia butuhkan.

Dan kami berdoa kepada Allah, �apa yang Kekal, untuk mem-
berkati Penatua Smith dan semua yang menerima dia dan membe-
rikan penghiburan kepadanya, dengan berkat-berkat dari Langit 
dan �umi, untuk waktu fana dan segala kekekalan, dalam nama 
Yesus Kristus, Amin.

Ditandatangani di Salt Lake City, Utah, 12 Mei 1899, atas nama 
Gereja yang disebutkan di atas. Lorenzo Snow, George Q. Cannon, 
Jos. F. Smith, Presidensi Utama.” 16

Keesokan harinya, keluarga berkumpul di rumah untuk mengu-
capkan perpisahan kepada Joseph dan kepada seorang kakak  laki-
laki yang juga dipanggil untuk melayani di Inggris. Akan tetapi, satu 
anggota keluarga tidak hadir dalam perkumpulan tersebut. Adik pe-
rempuan Joseph, Emily bersembunyi, merasa malu mengenai se-
suatu yang telah dia lakukan beberapa tahun sebelumnya. Ketika 
Joseph dan Louie sedang berkencan, Joseph terkadang menyuruh 
Emily dan anak-anak kecil lainnya untuk tidur lebih awal agar dia 
dapat meluangkan waktu berdua saja dengan kekasihnya. Merasa 
frustrasi karena menganggap ini tidak adil, Emily sering berdoa 
agar Tuhan mengirim kakaknya pergi misi di tempat yang jauh. Se-
karang dia benar-benar akan pergi, dia merasa bersalah mengenai 
doa yang mungkin telah memberikan pengaruh terhadap kebe-
rangkatannya.17



11

k e h i d u Pa n  d a n  P e l aya n a n  j o S e P h  F i e l d i n g  S M i t h

Joseph dan Louie tahu bahwa pemanggilan untuk melayani di 
Inggris berasal dari Tuhan. Joseph ingin sekali melakukan tugas-
nya, dan Louie senang bahwa suaminya akan melayani misi, tetapi 
mereka berdua bergumul dengan pemikiran bahwa mereka akan 
berpisah. Ketika waktunya tiba bagi Penatua Smith untuk berang-
kat menuju stasiun kereta api, “Louie berusaha untuk berani, beru-
saha untuk tidak membiarkan Joseph melihat dia menangis. Tetapi 
sulit untuk menyembunyikan matanya yang merah. Dan Joseph su-
dah merasa rindu hanya dengan memikirkan akan pergi sehingga 
dia tidak ingin banyak berbicara dengan siapa pun .… Joseph ham-
pir tidak bisa mengucapkan apa pun karena perasaannya sewaktu 
dia berhenti sejenak di pintu depan di rumah tua di Jalan First 
North dan mencium salam perpisahan kepada setiap orang yang 
dia kasihi: Mama, Papa, saudara laki-laki dan perempuan, bibi, 
dan terakhir kepada, Louie. ‘Selamat tinggal Louie, sayangku. Allah 
memberkatimu dan melindungimu untukku.’” 18

Menanamkan Benih-Benih Injil di Inggris 

Sejak saat kereta yang ditumpanginya—yang terasa tidak nyaman 
dan penuh dengan asap tembakau—melaju menjauh dari rumah-
nya, Penatua Smith mengabdikan dirinya pada misinya. Tulisan-
tulisan dalam jurnalnya dan surat-surat yang dia kirim dan terima 
mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi sebagai misi-
onaris dan yang dia hadapi dengan iman dan pengabdian tersebut.

Pada akhir hari pertama pekerjaan misionarisnya di Inggris, dia 
menulis dalam jurnalnya: “Ini adalah hari yang sangat penting da-
lam kehidupan singkat saya. Saya datang dari rumah kurang dari se-
bulan yang lalu untuk tujuan mengkhotbahkan Injil Tuhan kita .… 
Saya telah pergi ke rumah-rumah hari ini dan mengirimkan 25 alat 
bantu [pamflet] misionaris. Ini adalah yang pertama dari jenis pe-
kerjaan ini yang pernah saya coba lakukan dan itu sama sekali tidak 
mudah bagi saya .… Saya memberikan kesaksian saya kepada dunia 
untuk pertama kalinya hari ini, tetapi saya akan mampu memberi-
kan kesaksian dengan lebih baik lagi. Dengan bantuan dari Tuhan 
saya akan melakukan kehendaknya sebagaimana saya dipanggil 
untuk melakukannya.” 19
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Ketika ayahnya mengirim beberapa dolar untuk kebutuhan seha-
ri-hari, dia menjawab, “Saya akan sangat berhati-hati dengan uang 
yang ayah kirim kepada saya. Saya tidak akan membelanjakan satu 
sen pun kecuali saya memiliki alasan yang baik untuk melaku-
kannya.” Dia juga mengatakan kepada ayahnya mengenai tekad-
nya untuk belajar dan mengajarkan Injil: “Saya berada di sini untuk 
mengkhotbahkan Injil dan saya berharap bahwa saya akan mampu 
melakukannya dengan baik .… Keinginan saya adalah untuk me-
ningkatkan pengetahuan pikiran dan bakat saya sementara saya 
berada di sini, agar saya dapat senantiasa bermanfaat bagi sesuatu 
dalam kehidupan .… Saya ingin menjadi benar dalam segala hal 
dan tidak ada yang bisa memberikan lebih banyak kesenangan ke-
pada saya daripada mempelajari sesuatu mengenai Injil. Hasrat saya 
adalah untuk mempelajari Injil dengan baik dan mendapatkan ke-
bijaksanaan.” 20

Presiden Joseph F. Smith menulis sepucuk surat kepada Pena-
tua Joseph Fielding Smith, “Saya suka semangat Anda, saya memi-
liki iman terhadap integritas Anda, dan saya merasa senang serta 
puas terhadap Anda. Saya ingin Anda mengembangkan kebijaksa-
naan dan membuat penilaian yang cermat dan memiliki kesabaran 
serta Roh Kudus dan kasih Allah.” 21 Ayah Louie, Lewis Shurtliff, juga 
mengungkapkan keyakinan terhadap Penatua Smith: “Saya selalu 
merasa bahwa Anda akan memenuhi misi yang mulia dan memper-
oleh pengalaman yang akan mempersiapkan Anda mengisi posisi 
tinggi yang diperuntukkan bagi Anda di masa yang akan datang.” 22

Dalam surat-surat kepada Louie, Joseph selalu mengungkapkan 
kasihnya kepadanya. Dia kerap melampirkan bunga-bunga yang 
sudah dipres di dalam “surat-suratnya yang hangat dan penuh ka-
sih sayang.” 23 Dia juga menulis mengenai tantangan-tantangan yang 
dia hadapi: “Ada banyak di negara ini yang mengetahui bahwa In-
jil yang kita ajarkan benar, namun mereka belum memiliki kebera-
nian moral untuk keluar dari dunia dan memeluknya.” 24

Louie mengirim surat paling tidak sekali seminggu. “Ingatlah,” 
dia pernah menulis, “Saya di sini untuk mengasihi dan berdoa un-
tukmu dan bahwa saya tidak pernah melupakanmu satu malam 
pun .… Allah memberkatimu, suamiku yang tersayang, itulah doa 
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yang selalu saya ucapkan.” 25 Louie menulis dengan jelas mengenai 
pengabdiannya terhadap suaminya, dan dia juga menulis dengan 
jelas mengenai pengabdiannya kepada Tuhan dan pekerjaan-Nya. 
Dia terus-menerus mengingatkan Joseph untuk tidak membiarkan 
rasa rindu melemahkan tekadnya untuk melayani.

Penatua Smith membutuhkan dorongan seperti itu, karena dia 
jarang menemukan seseorang yang bersedia menerima pesan In-
jil yang dipulihkan. �ertahun-tahun kemudian, dia “menceritakan 
kepada putranya, Joseph, bahwa kondisinya saat itu sangat buruk 
dan orang-orang begitu tidak tertarik sehingga dia mulai memikir-
kan bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan. Suatu malam sementara 
terbaring di tempat tidur dalam keadaan terjaga dia memikirkan 
mengenai bekerja untuk memperoleh uang agar bisa kembali pu-
lang.” 26 Tetapi karena terilhami oleh dorongan dari orang-orang 
yang dia kasihi dan diperkuat oleh doa-doa mereka dan keinginan-
nya sendiri untuk melayani, dia berhasil mengatasi pikiran-pikiran 
seperti itu. Dia tahu bahwa Tuhan telah memanggil dia, dan dia 
tahu bahwa dia perlu bekerja dengan tekun untuk kebaikan orang-
orang yang dia layani dan untuk kebaikan keluarganya. Dia menu-
lis: “Saya lebih memilih untuk tetap tinggal di sini untuk selamanya 
daripada kembali pulang tanpa hasil dan tanpa pembebastugasan 
secara terhormat .… Saya berdoa agar saya memiliki semangat In-
jil dan kasih terhadap sesama manusia agar saya dapat tetap ting-
gal di sini sampai saya dibebastugaskan dengan hormat. Jika bukan 
karena banyak doa yang diucapkan untuk saya di rumah maupun 
doa-doa saya sendiri, saya tidak bisa berhasil.” 27

Penatua Joseph Fielding Smith dibebastugaskan secara terhormat 
dari misinya pada tanggal 20 Juni 1901. Dalam dua tahun pelayan-
annya yang tekun, “dia tidak berhasil menginsafkan seorang pun, 
dia tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan satu pem-
baptisan pun, walaupun dia bisa mengukuhkan satu orang yang 
insaf.” 28 Akan tetapi, dia dan rekan-rekannya telah menanamkan be-
nih- benih Injil, membantu banyak orang menemukan kedamaian 
dan pemahaman yang lebih besar, dan dia telah tumbuh secara pri-
badi sebagai siswa dan guru Injil dan sebagai pemimpin imamat.
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Rumah Baru dan Tanggung Jawab Baru 

Joseph tiba di Salt Lake City pada tanggal 9 Juli 1901. Setelah me-
luangkan waktu beberapa hari bersama keluarga Louie di Ogden, 
Joseph dan Louie kembali ke rumah mereka dengan keluarga Smith 
dan memulai kembali kehidupan mereka bersama. Pernikahan pe-
nuh dengan iman, ketekunan, dan pelayanan, sementara mereka 
bekerja untuk membangun sebuah rumah dan keluarga serta me-
layani dalam Gereja.

Tidak lama setelah Joseph kembali ke rumah, dia mulai mencari 
pekerjaan agar dia dapat menghidupi keluarganya. Dengan ban-
tuan dari seorang anggota keluarga, dia mendapatkan pekerjaan se-
mentara di kantor juru tulis Salt Lake County. Kira-kira lima minggu 
kemudian, dia menerima sebuah jabatan dalam kantor Sejarawan 
Gereja. Sementara dia belajar lebih banyak lagi mengenai sejarah 
Gereja, dia juga semakin sadar akan orang-orang yang berusaha 
untuk mendiskreditkan Gereja dan para pemimpinnya. Dia bekerja 
tanpa lelah untuk memberikan informasi sebagai pembelaan terha-
dap Gereja. Ini adalah awal dari pelayanan yang akan memberkati 
Gereja selama bertahun-tahun ke depan.

louie Shurtliff Smith
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Pada musim semi 1902, Louie hamil. Dia dan Joseph bersyu-
kur atas apartemen kecil mereka, tetapi mereka menantikan saat 
untuk membangun rumah mereka sendiri. Pekerjaan mapan yang 
dimiliki Joseph memungkinkan mereka untuk mulai membuat 
 rencana- rencana. Mereka menyewa sebuah perusahaan bangunan 
dan membuat pengaturan bagi Joseph untuk melakukan sendiri se-
bagian besar dari pekerjaan, untuk menekan biaya. Anak pertama 
mereka, anak perempuan bernama Josephine, lahir pada bulan 
September 1902, dan mereka pindah ke rumah baru mereka kira-
kira 10 bulan kemudian. Pada tahun 1906, setelah Louie menga-
lami banyak kesulitan saat hamil, mereka memiliki anak perempuan 
lagi dalam keluarga mereka dan memberi nama Julina kepadanya.

Joseph selalu bersedia berperan serta dalam pekerjaan kesela-
matan Tuhan, dia menerima banyak kesempatan untuk melakukan-
nya. Pada tahun 1902 dia dipanggil untuk melayani sebagai salah 
satu presiden dari kuorum keduapuluh empat dari tujuh puluh, ter-
masuk tugas-tugas sebagai instruktur kuorum. (Pada saat itu, Gereja 
memiliki lebih dari 100 kuorum tujuh puluh. Para anggota  kuorum-
kuorum tersebut bukan Pembesar Umum). Joseph juga dipanggil 
untuk melayani dalam dewan umum Perkumpulan Peningkatan Ke-
bersamaan Remaja Putra dan sebagai anggota dewan tinggi Pa-
sak Salt Lake. Dia ditahbiskan sebagai imam tinggi oleh kakaknya 
Hyrum, anggota Kuorum Dua �elas Rasul. Pada konferensi umum 
bulan April 1906, dia didukung sebagai Asisten Sejarawan Gereja, 
dan pada bulan Januari berikutnya dia ditugaskan dalam komite 
khusus yang tujuannya adalah “mempersiapkan data untuk mem-
bela gereja dari serangan musuh-musuhnya.” 29

Ketika ayah Joseph melayani sebagai Presiden Gereja, Joseph 
sering membantunya dengan korespondensi dan tugas-tugas ad-
ministrasi lainnya, dan dia terkadang menyertai ayahnya dalam 
 penugasan-penugasan Gereja. Joseph bahkan pernah mengadakan 
perjalan menggantikan Presiden Smith. Dia mencatat, “Saya pergi ke 
�righam City [Utah] atas permintaan ayah saya untuk mendedika-
sikan gedung pertemuan Lingkungan Kedua di �righam City. Me-
reka ingin sekali agar dia mengucapkan doa pendedikasian, tetapi 
karena dia sedang menderita flu berat dia mengutus saya sebagai 
penggantinya.” Ketika presiden pasak dan seorang uskup bertemu 
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dengan Joseph di stasiun kereta api, mereka tidak senang melihat 
dia.30 Menurut laporan presiden pasak tersebut mengatakan, “Saya 
seperti ingin menangis. Kami mengharapkan Presiden Gereja dan 
alih-alih yang kami dapatkan adalah seorang anak laki-laki.” Me-
nurut sebuah laporan mengenai cerita tersebut, sebagai jawaban 
Joseph mengatakan, “Saya bisa menangis juga.” 31

Meskipun banyak dari tugas-tugas Gereja Joseph mengharuskan 
dia pergi jauh dari rumah, dia dan Louie menyempatkan waktu un-
tuk melayani bersama dan menikmati kebersamaan satu sama lain. 
Dalam catatan jurnalnya untuk 1 November 1907, dia menulis, “�er-
sama Louie, saya meluangkan sebagian besar hari-hari kami di �ait 
Suci Salt Lake, salah satu di antara hari-hari yang paling membaha-
giakan dalam kehidupan kami dan paling bermanfaat bagi kami.” 32

Pencobaan dan Berkat-Berkat 

Joseph mengesampingkan banyak dari tanggung jawab Gereja-
nya pada bulan Maret 1908, merasa perlu untuk sedapat mungkin 
berada di rumah bersama Louie. Dia menderita penyakit parah yang 
tidak kunjung sembuh yang berhubungan dengan tahap-tahap awal 
kehamilannya yang ketiga. Meskipun doa-doa yang dipanjatkan, 
berkat-berkat keimamatan, perawatan dengan penuh kecemasan 
dari suaminya, dan perhatian yang cermat dari para dokter, penya-
kitnya semakin memburuk. Dia meninggal pada tanggal 30 Maret.

Dalam keadaan berduka, Joseph menulis: “Selama bulan ini yang 
merupakan bulan yang terus-menerus menimbulkan kecemasan 
dan kekhawatiran bagi saya, saya telah melewati jenis percobaan 
dan pengalaman yang paling dalam dan paling menyakitkan. Dan 
melalui semua itu saya telah bergantung pada Tuhan untuk mem-
peroleh kekuatan dan penghiburan. Setelah mengalami sakit yang 
paling parah selama tiga atau empat minggu dan setelah menderita 
sakit yang berlangsung hampir dua bulan istri saya yang terkasih 
dibebaskan dari penderitaannya … serta meninggalkan saya dan 
 bayi-bayi berharga kami, untuk dunia yang lebih baik, di mana kami 
dengan sabar dan dalam kesedihan menunggu untuk berjumpa lagi 
yang akan merupakan saat yang paling menyenangkan.” Joseph 
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mengatakan bahwa istrinya “meninggal dalam keadaan tetap teguh 
pada iman dan setia terhadap setiap asas Injil.” 33

Joseph segera kewalahan dengan tugas membesarkan dua anak 
gadis kecil tanpa seorang ibu. Orang tuanya mengajak keluarga 
muda tersebut untuk tinggal bersama mereka. �ahkan dengan ban-
tuan ini, duda ini menyadari bahwa anak-anaknya yang masih ke-
cil perlu diurus oleh seorang ibu yang penuh kasih.

Sebagaimana yang dia lakukan dengan semua keputusan pen-
ting, Joseph membawa masalah ini ke dalam doa yang sungguh-
sungguh. Ethel Georgina Reynolds, seorang juru tulis di kantor 
Sejarawan Gereja, menjadi jawaban terhadap doa-doanya. Joseph 
mengajak dia untuk bergabung dengannya dan kedua putrinya 
 untuk bertamasya di taman pada 6 Juli 1908. Tamasya tersebut ber-
hasil, karena mereka berempat menikmati kebersamaan satu sama 
lain. Sepuluh hari kemudian, Joseph dan Ethel menikmati kencan 
bersama tanpa anak-anak, dan segera setelah itu mereka bertu-
nangan untuk menikah.

Ethel dan Joseph dimeteraikan di �ait Suci Salt Lake pada tanggal 
2 November 1908. �ertahun-tahun kemudian dalam sebuah surat 

ethel Reynolds Smith
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kepada Ethel, Joseph menulis, “Engkau tidak tahu betapa sering 
saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya tidak membuat kesa-
lahan ketika saya membutuhkan seorang rekan. Engkau telah diu-
tus untukku.” 34 Selain menjadi rekan yang penuh kasih bagi Joseph, 
Ethel dengan cepat menjadi ibu yang kedua bagi Josephine dan 
 Julina.

Pelayanan sebagai Anggota Kuorum Dua Belas

Tepat sebelum konferensi umum pada bulan April 1910, Presiden 
John R. Winder, Penasihat Pertama dalam Presidensi Utama, me-
ninggal. Penatua John Henry Smith, yang telah melayani dalam Ku-
orum Dua �elas, dipanggil untuk melayani dalam Presidensi Utama, 
meninggalkan posisi yang kosong dalam Kuorum Dua �elas. Pre-
sidensi Utama dan Kuorum Dua �elas mengadakan pertemuan di 
�ait Suci Salt Lake untuk membahas orang-orang yang akan me-
menuhi syarat untuk mengisi posisi yang kosong tersebut. Setelah 
berembuk bersama selama kira-kira satu jam, mereka tidak dapat 
“membuat keputusan bulat mengenai hal tersebut. Akhirnya Pre-
siden Joseph F. Smith pergi sendiri ke sebuah ruangan dan berlu-
tut dalam doa untuk memperoleh bimbingan. Ketika dia kembali 
dia agak bimbang menanyakan kepada 13 pemimpin lainnya apa-
kah mereka bersedia mempertimbangkan putranya Joseph Fielding 
Smith Jr. untuk menempati posisi tersebut. Dia enggan untuk me-
nyarankannya, dia mengatakan, karena putranya Hyrum sudah 
menjadi anggota dewan dan putranya, David, adalah Penasihat da-
lam Keuksupan Ketua. Dia khawatir anggota Gereja akan marah jika 
satu lagi dari putra-putranya diangkat sebagai seorang pembesar 
umum. Walaupun demikian, dia merasa terilhami untuk menawar-
kan nama Joseph untuk dipertimbangkan. Pria-pria lain tampaknya 
langsung menerima saran tersebut dan mendukung Presiden Smith 
untuk menempati jabatan tersebut.

“Rupanya Presiden Smith menceritakan mengenai pemilihan 
Joseph tersebut kepada ibunya [ Joseph] sebelum diumumkan da-
lam konferensi. Saudara perempuan Joseph, Edith S. Patrick me-
ngatakan, ‘Saya teringat ibu menceritakan kepada kami bahwa pada 
tahun 1910 ayah pulang ke rumah dari pertemuan dewan bait suci 
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dan terlihat sangat cemas. Ketika ditanya apa yang mengganggu 
pikirannya, dia berkata bahwa Joseph telah dipilih sebagai salah 
satu anggota Dua �elas. Dia mengatakan bahwa para pemimpin 
telah memilih dia dengan suara bulat dan dia mengatakan bahwa 
sekarang dia, sebagai presiden, akan dikritik dengan pedas, karena 
menjadikan putranya sebagai rasul. Ibu mengatakan kepadanya 
agar tidak perlu khawatir sedikit pun mengenai apa yang dikatakan 
orang. Dia tahu Tuhan telah memilih dia dan mengatakan dia tahu 
dia akan melakukan tugasnya dengan baik dalam pemanggilannya.’

… Kebiasaan pada waktu itu adalah tidak memberitahukan orang 
yang dipilih jauh hari sebelumnya melainkan membiarkan dia men-
dengar pengangkatannya ketika namanya dibacakan dalam konfe-
rensi untuk suara pendukungan. Oleh karena itulah ketika Joseph 
Fielding berangkat untuk menghadiri konferensi tanggal 6 April 1910, 
dia tidak mengetahui bahwa dia telah dipilih.” Sewaktu dia memasuki 
Tabernakel, seorang penjaga pintu berkata kepadanya, “Ya, Joseph, 
siapa rasul baru yang akan diangkat?” Dia menjawab: “Saya tidak 
tahu. Tetapi yang jelas bukan Anda dan bukan saya!”

Tepat sebelum nama anggota terbaru Kuorum Dua �elas diba-
cakan, Joseph merasakan bisikan dari Roh bahwa itu mungkin saja 
namanya sendiri. Tetap saja, dia kemudian mengatakan bahwa 

kuorum dua Belas Rasul tahun 1921. Penatua 
joseph Fielding Smith berdiri di kiri jauh
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ketika namanya diumumkan, “Saya begitu terkejut dan tercengang 
hampir-hampir saya tidak bisa berbicara apa-apa.”

Lalu pada hari itu, dia pulang ke rumah untuk membagikan ka-
bar tersebut kepada Ethel, yang tidak bisa hadir dalam pertemuan. 
Dia mulai dengan mengatakan, “Saya rasa kita harus menjual sapi. 
Saya tidak memiliki waktu lagi untuk mengurusnya!” 35

Selama 60 tahun sebagai anggota Kuorum Dua �elas Rasul, 
Joseph Fielding Smith melihat banyak perubahan di dunia. Misal-
nya, ketika dia dipanggil dalam jabatan kerasulan, banyak orang 
masih menggunakan kuda dan kereta kuda sebagai sarana trans-
portasi utama mereka. Pada akhir pelayanannya dalam kuorum, dia 
sering mengadakan perjalanan tugas dengan pesawat jet.

Penatua Smith memegang banyak posisi kepercayaan dan tang-
gung jawab sewaktu melayani sebagai anggota Kuorum Dua �elas. 
Selama delapan tahun pertama dari pelayanannya sebagai Rasul, 
dia melayani secara tidak resmi sebagai sekretaris untuk ayahnya. 
Dia melayani dalam kapasitas ini sampai ayahnya meninggal pada 
bulan November 1918. Dalam peran ini, Joseph Fielding Smith ber-
tindak sebagai juru tulis ketika ayahnya mendiktekan penglihatan 
mengenai penebusan orang mati, yang sekarang terdapat dalam 
Ajaran dan Perjanjian 138.

Penatua Smith melayani sebagai Asisten Sejarawan Gereja, se-
bagai Sejarawan Gereja selama hampir 50 tahun, sebagai penasi-
hat dalam presidensi �ait Suci Salt Lake, sebagai presiden �ait Suci 
Salt Lake, sebagai presiden Utah Genealogical and Historical So-
ciety [Lembaga Silsilah dan Sejarah Utah], sebagai redaktur utama 
dan manajer bisnis Utah Genealogical and Historical Magazine [Ma-
jalah Silsilah dan Sejarah Utah], dan sebagai ketua Komite Ekse-
kutif Dewan Pendidikan Gereja. Dia juga melayani sebagai ketua 
Komite Penerbitan Gereja, sebuah tugas yang mengharuskan dia 
membaca ribuan lembar naskah sebelum naskah-naskah tersebut 
disiapkan sebagai buku pedoman pelajaran dan terbitan-terbitan 
Gereja lainnya.

Dia ditetapkan sebagai Penjabat Presiden Kuorum Dua �elas 
pada tanggal 6 Oktober 1950, dan dia melayani dalam kapasitas 
tersebut sampai April 1951, ketika dia ditetapkan sebagai Presiden 
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Kuorum Dua �elas Rasul. Dia melayani dalam kapasitas tersebut 
dari April 1951 sampai Januari 1970, ketika dia menjadi Presiden 
Gereja. Dari tahun 1965 sampai 1970, dia juga melayani sebagai Pe-
nasihat dalam Presidensi Utama, sementara melanjutkan tanggung 
jawabnya sebagai Presiden Kuorum Dua �elas Rasul.

Pelayanan dengan Peringatan Tegas 
dan Pengampunan yang Lembut 

Dalam ceramah pertamanya pada konferensi umum, Penatua 
Joseph Fielding Smith berbicara langsung kepada siapa pun yang 
akan “berbicara menentang tindakan para pembesar yang memim-
pin Gereja.” Dia mengeluarkan pernyataan tegas ini: “Saya ingin 
menyerukan suara peringatan kepada semua orang seperti itu yang 
merupakan anggota Gereja, dan berkata kepada mereka, bahwa 
mereka sebaiknya bertobat dan berpaling kepada Tuhan, atau ka-
lau tidak penghakiman-Nya akan datang kepada mereka, atau ka-
lau tidak mereka akan kehilangan iman dan menolak kebenaran.” 36

Di sepanjang pelayanannya, dia terus menyerukan suara peri-
ngatan. Dia pernah berkata, “Saya telah mempertimbangkan bahwa 
ini adalah misi saya, setelah tergerak, saya rasa, oleh Roh Tuhan se-
waktu dalam perjalanan ke pasak-pasak Sion, untuk mengatakan 
kepada umat bahwa sekarang adalah hari pertobatan .… Saya me-
rasa bahwa ini adalah misi saya untuk menyerukan pertobatan dan 
mengimbau umat untuk melayani Tuhan.” 37

Pendekatan yang serius dan terus terang ini terhadap pengajaran 
diperlembut dengan kelemahlembutan dan kebaikan hati. Penatua 
�oyd K. Packer pernah menyaksikan hal ini dalam sebuah perte-
muan ketika Joseph Fielding Smith adalah ketua Komite Misiona-
ris Gereja. “Sebuah laporan dipaparkan mengenai kecelakaan yang 
melibatkan dua penatua misionaris dalam sebuah mobil milik Ge-
reja. Seorang penjual sayur-sayuran berusia lanjut telah melanggar 
lampu tanda berhenti dengan truknya. Mobil misionaris tertabrak 
sampai terlempar hingga ke sisi jalan dan mengalami rusak parah. 
Pengemudi truk tersebut ditilang oleh polisi. Dia tidak memiliki 
asuransi. Untungnya, tidak satu pun dari misionaris tersebut yang 
mengalami cedera serius.
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“Presiden Smith duduk terdiam saat para anggota komite me-
mikirkan mengenai hal tersebut. Setelah dilakukan sedikit pemba-
hasan mereka menginstruksikan direktur pengelola Departemen 
Misionaris untuk menyewa seorang pengacara dan melanjutkan ma-
salah tersebut ke pengadilan.

�aru setelah itu Presiden Smith ditanya apakah dia setuju dengan 
arah tindakan tersebut. Dengan tenang dia menjawab, ‘Ya, kita bisa 
melakukan hal itu. Dan jika kita berusaha dengan serius, kita bah-
kan mungkin bisa menyingkirkan truk tersebut dari pria malang ter-
sebut; tetapi bagaimana dia akan mencari nafkah?’

‘Kami saling memandang, merasa sedikit malu,’ Penatua Packer 
berkata. ‘Kemudian kami memutuskan bahwa Gereja bisa membeli 
mobil misionaris yang lain, melanjutkan pekerjaannya, dan tidak 
melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.’” 38

“Seorang Suami dan Ayah yang Baik 
Hati dan Penuh Kasih”

Ketika Penatua Smith dipanggil pada jabatan kerasulan, dia me-
miliki tiga anak: Josephine dan Julina dan anak pertama Ethel, 
Emily. Tujuh bulan kemudian, keluarga tersebut memiliki seorang 
anak perempuan lainnya. Ethel dan Joseph memberi nama anak itu 
Naomi. Karena komplikasi saat dilahirkan, Naomi harus berjuang 
untuk hidup, dan keluarga khawatir bahwa dia mungkin tidak bisa 
hidup lama. Tetapi, seperti yang kemudian dikatakan oleh ayahnya, 
dia “diselamatkan melalui kuasa [dari] doa dan pemberkatan imamat 
setelah terlihat bahwa dia tidak bernapas.” 39 Ethel kemudian me-
lahirkan tujuh anak lainnya: Lois, Amelia, Joseph, Lewis, Reynolds, 
Douglas, dan Milton.

Tugas Presiden Smith sebagai Rasul sering membawa dia jauh 
dari rumah untuk jangka waktu yang lama. Tetapi ketika dia berada 
di rumah, dia memusatkan perhatiannya pada keluarganya. Istrinya 
Ethel menggambarkan dia sebagai “seorang suami dan ayah yang 
baik hati dan penuh kasih yang tujuan terbesarnya dalam kehi-
dupan adalah untuk menjadikan keluarganya bahagia, mengurban-
kan seluruh keinginan pribadinya dalam upayanya untuk mencapai 
tujuan ini.” 40
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Anak-anak dalam keluarga Smith merasa geli dengan pendapat 
sejumlah orang terhadap ayah mereka—sebagai orang yang tegas 
dan sangat keras. “Suatu kali … setelah dia menyampaikan khot-
bah yang penuh semangat mengenai pentingnya mengendalikan 
anak-anak dengan benar, seorang wanita yang kesal mendekati dua 
dari anak perempuan kecilnya dan mengucapkan rasa simpati ke-
pada mereka [dan berkata,] ‘Saya berani bertaruh ayahmu memukuli 
kamu!’” Sebagai jawaban terhadap tuduhan ini, kedua gadis terse-
but hanya tertawa cekikikan. Mereka kenal ayah mereka jauh lebih 
baik daripada dia—dia tidak akan pernah menyakiti mereka. Ke-
tika pulang dari perjalanan-perlananan yang jauh, “mereka memi-
liki pengalaman yang membahagiakan, dari saat mereka ingin sekali 
bertemu dengan dia di stasiun kereta api hingga mereka dengan 
senang hati mengucapkan salam perpisahan lagi beberapa hari ke-
mudian.” Mereka bermain permainan, membuat kue pie dan es 
krim, pergi piknik, naik kereta api, dan mengunjungi ngarai- ngarai 
dan danau-danau di daerah sekitar mereka. Mereka senang men-
dengarkan cerita-cerita mengenai penugasan Gerejanya di seluruh 
dunia.41 Mereka juga bekerja bersama, tetap sibuk dengan  tugas- 
tugas di sekitar rumah.42

Para putra Presiden Smith senang bermain olahraga, dan dia me-
nonton pertandingan-pertandingan mereka kapan saja dia bisa.43 
Dia juga senang bermain olahraga bersama mereka, khususnya bola 
tangan. Dia menikmati waktu bersenang-senang dengan mereka, te-
tapi dia orang yang kompetitif. Putranya, Reynolds dan Lewis, ingat 
sewaktu mereka berdua menjadi satu tim melawan ayah mereka. 
Dia membiarkan mereka memilih tangan mana yang dapat mereka 
gunakan selama pertandingan. �ahkan dengan satu tangan di be-
lakang punggungnya, dia selalu “dapat mengalahkan mereka ber-
dua dengan mudah.” 44

Kesedihan dan Harapan

Tugas-tugas Penatua Smith yang jauh dari rumah sulit bagi Ethel 
dan anak-anak, dan berminggu-minggu mereka berpisah juga me-
nyakitkan bagi dia. Pada tanggal 18 April 1924, dia mengadakan 
perjalanan dengan kereta api untuk mengetuai sebuah konferensi 
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pasak. Ethel sedang hamil tujuh bulan saat itu, berusaha dengan 
sebaik mungkin mengurus anak-anak mereka di rumah. Dalam se-
buah surat kepadanya, dia berkata, “Saya sedang memikirkanmu 
dan berharap saya akan bisa bersamamu secara terus-menerus un-
tuk beberapa minggu ke depan, untuk membantu mengurusmu.” 45 
Sewaktu dia memikirkan mengenai rumah, dia mengakhiri surat-
nya dengan sebuah sajak yang telah dia tulis. �eberapa dari kata-
kata sajak tersebut sekarang muncul dalam banyak nyanyian rohani 
Gereja dibawah judul “Does the Journey Seem Long [Apakah Perja-
lanan Tampak Terlalu Lama]?”

Apakah perjalanan tampak terlalu lama,
Jalannya sulit dan curam? 
Adakah semak berduri di sepanjang jalan? 
Apakah batu-batu tajam membuat kakimu terluka?
Sewaktu engkau berjuang untuk bangkit 
Pada ketinggian melewati bagian terpanas hari itu?

Apakah hatimu lemah dan sedih, 
Jiwa di dalam dirimu letih,
Sewaktu engkau bekerja memikul beban pengurusan?
Apakah beban terlihat berat 
Engkau terpaksa mengangkat?
Tidak adakah seseorang untuk berbagi beban bersamamu?

Janganlah menyerah berharap
Sekarang perjalanan telah dimulai;
Masih ada Tuhan yang memanggilmu.
Jadi lihatlah ke atas dengan sukacita
Dan peganglah tangan-Nya;
Dia akan menuntunmu pada ketinggian yang baru—

Tanah yang kudus dan murni,
Di mana semua kesulitan berakhir,
Dan kehidupanmu akan bebas dari segala dosa,
Di mana tidak seorang pun akan mencurahkan air mata,
Karena tidak ada lagi kesedihan.
Genggamlah tangan-Nya dan masuklah bersama-Nya.46

Pada awal tahun 1933, kebahagiaan keluarga Smith terkadang ter-
ganggu oleh “beban berat dari pengurusan rumah tangga,” seperti 
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yang diungkapkan oleh Penatua Smith dalam sajaknya sembilan ta-
hun sebelumnya. Ethel mulai menderita “penyakit mengerikan yang 
tidak dia pahami. Terkadang dia menderita depresi yang dalam dan 
di kesempatan lainnya pikirannya berpacu di luar kendali yang me-
maksa tubuhnya yang kelelahan untuk bekerja lebih keras lagi. Ka-
sih sayang yang lembut dan dukungan dari keluarga, doa-doa, dan 
pemberkatan, bahkan perawatan di rumah sakit tampaknya tidak 
membantu.” 47 Setelah empat tahun menderita, dia meninggal pada 
tanggal 26 Agustus 1937. Saat menulis mengenai kematiannya, su-
aminya yang berkabung mencatat, “Adalah mustahil menemukan 
seorang wanita yang lebih baik dari dia, atau seorang istri dan ibu 
yang lebih setia dari dia.” 48 Dalam keadaan yang sangat sedih, dia 
merasakan pengetahuan yang memberi penghiburan bahwa dia dan 
Ethel Reynolds Smith telah terikat bersama untuk kekekalan oleh 
perjanjian pemeteraian sakral.

Persahabatan Baru Menuntun pada Pernikahan

Ketika Ethel meninggal, lima anak masih tinggal di rumah ke-
luarga Smith. Dua di antara mereka akan segera pindah—Amelia 
bertunangan untuk menikah, dan Lewis sedang mempersiapkan 
diri untuk misi penuh waktu. Ini menyisakan Reynolds yang ber-
usia 16 tahun, Douglas berusia 13 tahun, dan Milton berusia 10 ta-
hun. Merasa khawatir mengenai kondisi putra-putra mereka yang 
tidak memiliki ibu ini, Joseph Fielding Smith memikirkan menge-
nai menikah lagi.

Dengan pemikiran ini, Penatua Smith segera memusatkan perha-
tiannya pada Jessie Ella Evans, seorang penyanyi solo terkenal da-
lam Paduan Suara Tabernakel Mormon. Jessie pernah bernyanyi solo 
dalam acara pemakanan Ethel, dan Penatua Smith telah mengirim-
kan sebuah surat singkat untuk mengungkapkan penghargaan kepa-
danya. Surat singkat tersebut menuntun pada pembicaraan melalui 
telepon. Penatua Smith dan Jessie belum saling mengenal sebelum 
kejadian ini, tetapi mereka menjadi teman yang baik dengan cepat.

Penatua Smith meluangkan waktu berhari-hari memikirkan dan 
berdoa mengenai kemungkinan meminta Jessie untuk menikah 
dengannya. Akhirnya dia menulis surat di mana dia menyatakan 
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bahwa dia ingin memiliki hubungan yang lebih pribadi dengan-
nya. Empat hari kemudian, dia memberanikan diri untuk menyam-
paikan surat tersebut langsung kepadanya. Dia membawanya ke 
kantor kota dan kabupaten, di mana dia bekerja sebagai petugas 
pencatat kabupaten. Kemudian dia mencatat hal-hal berikut dalam 
buku jurnalnya: “Saya pergi ke kantor …. Pencatat Kabupaten Saya 
mengadakan wawancara dengan pencatat tersebut, yang sangat 
penting, dan meninggalkannya surat yang telah saya tulis.” 49 Setelah 
seminggu mengadakan perjalanan dengan kereta api ke  pertemuan-
pertemuan konferensi pasak, Penatua Smith kembali ke rumah dan 
sekali lagi mengunjungi Jessie.

Dengan gaya terus terangnya yang khas, Penatua Smith menu-
lis dalam jurnalnya, “Saya bertemu dengan Nona Jessie Evans dan 
mengadakan [sebuah] wawancara penting bersama dia.” Disertai 
dengan perasaan saling mengagumi, mereka mengatur agar dia 
bertemu dengan ibunya Jessie dan agar Jessie bertemu dengan 
anak-anaknya. Kurang dari satu bulan kemudian, pada tanggal 21 
November 1937, dia menerima cincin pertunangan. Keduanya di-
meteraikan di �ait Suci Salt Lake pada tanggal 12 April 1938, oleh 
Presiden Heber J. Grant, Presiden Gereja yang ketujuh.50

joseph Fielding Smith dan jessie evans Smith di dekat piano



27

k e h i d u Pa n  d a n  P e l aya n a n  j o S e P h  F i e l d i n g  S M i t h

Penatua Francis M. Gibbons, yang melayani sebagai sekretaris 
Presidensi Utama ketika Presiden Smith adalah Presiden Gereja, 
menggambarkan hubungan di antara Joseph Fielding Smith dan 
Jessie Evans Smith: “Meskipun terdapat perbedaan usia dua puluh 
enam tahun dan perbedaan temperamen, latar belakang, dan pe-
latihan, Joseph Fielding dan Jessie Evans Smith sangat serasi. Dia 
adalah orang yang ramah dan periang, penuh dengan kegembi-
raan dan humor yang baik, yang menyukai popularitas perhatian 
publik. Sebaliknya, Joseph adalah orang yang pendiam, tidak mu-
dah berbicara kepada orang lain, bermartabat dan tidak terpenga-
ruh oleh emosi, yang selalu tampak agak tidak nyaman berada di 
lingkungan publik dan yang tidak pernah berusaha meminta perha-
tian bagi dirinya sendiri. Hal yang menjembatani jurang perbedaan 
di antara kedua pribadi yang sangat berbeda ini adalah kasih yang 
murni dan rasa rasa saling menghormati.” 51 Kasih dan rasa hormat 
ini disampaikan kepada ibunya Jessie, Jeanette �uchanan Evans, di 
mana Jessie telah tinggal bersamanya sebelum pernikahannya. Sis-
ter Evans bergabung dengan putrinya untuk tinggal di rumah Smith 
dan membantu mengurus anak-anak.

Melayani Sebuah Dunia yang Bermasalah

Sister Smith yang baru, yang dipanggil sebagai �ibi Jessie oleh 
anak-anak dan cucu Penatua Smith, sering pergi bersama suaminya 
sewaktu dia mengadakan perjalanan ke konferensi-konferensi pa-
sak. Para pemimpin lokal sering mengundang dia untuk bernyanyi 
dalam pertemuan-pertemuan, dan terkadang dia membujuk sua-
minya untuk bernyanyi berdua bersamanya. Pada tahun 1939, Pre-
siden Heber J. Grant menugaskan Penatua dan Sister Smith untuk 
mengadakan perjalanan keliling ke semua misi Gereja di Eropa.

Meskipun Perang Dunia II belum meletus ketika keluarga Smith 
tiba di Eropa, ketegangan di antara bangsa-bangasa semakin me-
ningkat. Pada tanggal 24 Agustus, sementara keluarga Smith di 
Jerman, Presidensi Utama menginstruksikan Penatua Smith un-
tuk memastikan bahwa semua misionaris di Jerman dipindah-
kan ke negara-negara netral. Dia mengoordinasi pekerjaan ini dari 
Kopenhagen, Denmark. Selama perpindahan misionaris ini, Wallace 
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Toronto, presiden misi di Cekoslowakia, merasa perlu untuk me-
ngirimkan istrinya, Martha, dan anak-anak mereka ke Kopenhagen 
demi keselamatan. Dia tetap berada di Cekoslowakia untuk me-
mastikan evakuasi yang aman bagi empat misionaris yang telah di-
tahan. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari mereka. Martha kemudian 
mengingat:

“Akhir harinya tiba ketika semua kereta api, kapal feri, dan ka-
pal laut melakukan perjalanan terakhirnya dari Jerman dan kami 
berdoa agar [Presiden Toronto] Wally dan empat misionaris muda 
yang menjadi tanggung jawabnya akan berada di feri terakhir terse-
but dalam perjalanan menuju ke pelabuhan asalnya. Melihat bahwa 
saya sangat khawatir dan semakin bingung setiap menit, Presiden 
Smith datang menghampiri saya, dia meletakkan lengan perlindung-
annya di sekeliling bahu saya dan berkata, ‘Sister Toronto, perang 
ini tidak akan mulai sebelum �rother Toronto dan para misiona-
risnya tiba di tanah Denmark ini.’ Sementara hari berganti menjadi 
awal senja, bunyi telepon berdering .… Itu ternyata Wally! Mereka 
berlima telah keluar dari Cekoslowakia bersama Legium Inggris da-
lam sebuah kereta api khusus yang telah dikirimkan untuk mereka, 
naik feri terakhir dari Jerman, dan sekarang mereka berada di pantai 
[Denmark] menunggu transportasi ke Kopenhagen. Perasaan lega 
dan kebahagiaan yang dirasakan di rumah misi dan di antara 350 
misionaris adalah bagaikan awan gelap yang lenyap digantikan de-
ngan sinar matahari.” 52

Penatua Smith bersyukur kepada rakyat Denmark, yang mengi-
zinkan begitu banyak misionaris yang dievakuasi masuk ke negara 
mereka. Saat perang dimulai, dia menubuatkan bahwa karena ke-
murahan hati mereka, rakyat Denmark tidak akan menderita keku-
rangan makanan selama perang. �ertahun-tahun kemudian, “rakyat 
Denmark telah selamat dari perang mungkin lebih baik dari rak-
yat negara-negara Eropa lainnya. Para Orang Suci dari Denmark 
bahkan telah mengirimkan paket-paket kesejahteraan kepada para 
Orang Suci yang menderita di �elanda dan Norwegia. Keanggo-
taan Gereja meningkat terus, dan penerimaan persepuluhan di Misi 
Denmark lebih dari dua kali lipat .… Para Orang Suci Denmark 
menganggap kondisi mereka sebagai penggenapan langsung dari 
nubuat yang diberikan oleh Penatua Joseph Fielding Smith.” 53
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Sementara perang dimulai, Penatua Smith mengorganisasi eva-
kuasi terhadap 697 misionaris Amerika yang melayani di Eropa. 
Karena beberapa dari misionaris telah melayani sebagai pemimpin 
distrik dan pemimpin cabang, Penatua Smith mengalihkan tanggung 
jawab kepemimpinan tersebut kepada para pemimpin lokal. Setelah 
memenuhi tugas-tugas ini, Penatua Smith berlayar menuju Amerika 
Serikat bersama Jessie. Mereka naik kereta api dari New York dan 
tiba di rumah tujuh bulan setelah mereka berangkat.

Walaupun Penatua Smith senang bahwa para misionaris Amerika 
dapat kembali dengan selamat ke kampung halaman mereka, dia 
mengungkapkan kecemasannya terhadap orang-orang tidak berdosa 
yang sekarang terjebak dalam tragedi perang di tanah air mereka. 
Dia menulis: “Hati saya sedih setiap kali kami mengadakan perte-
muan dan berjabatan tangan dengan orang-orang setelah pertemuan 
usai. Mereka semua menyambut kami dengan hangat, dan [persaha-
batan] mereka lebih berarti bagi saya daripada yang mungkin me-
reka sadari. �eberapa di antara mereka menangis dan mengatakan 
bahwa mereka akan menghadapi masalah serius, dan kita tidak akan 
pernah bisa bertemu lagi dalam kehidupan ini. Saya merasa kasihan 
kepada mereka sekarang, dan berdoa setiap hari agar Tuhan akan 
melindung mereka melewati masa yang mengerikan ini.” 54

Anak laki-laki Penatua Smith, Lewis, yang berada di Inggris ke-
tika Perang Dunia II dimulai, adalah bagian dari kelompok terakhir 
para misionaris yang kembali ke kampung halaman.55 Kira-kira dua 
setengah tahun kemudian, Lewis menyeberangi Lautan Atlantik lagi, 
kali ini untuk dinas militer. “Situasi ini membuat kami semua sedih,” 
Penatua Smith menulis. “Sayang sekali bahwa orang-orang yang hi-
dup bersih dan saleh terpaksa terlibat dalam konflik yang menca-
kup seluruh dunia, karena kejahatan manusia.” 56

Pada tanggal 2 Januari 1945, Penatua Smith menerima sebuah te-
legram yang memberitahukan bahwa putranya telah terbunuh saat 
menjalankan tugas militer bagi negaranya. Dia menulis: “Telegram 
ini datang kepada kami sebagai berita yang membuat kami sangat 
terpukul karena kami berharap sekali bahwa dia akan segera kem-
bali ke Amerika Serikat. Kami merasa bahwa dia akan dilindungi 
karena dia telah berhasil selamat beberapa kali sebelumnya dari ba-
haya. Sulit bagi kami untuk menerima kenyataan bahwa hal seperti 
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itu dapat terjadi .… Meskipun berita itu sulit diterima, kami memiliki 
rasa damai dan bahagia mengetahui bahwa dia adalah orang yang 
bersih dan bebas dari kejahatan yang begitu lazim di dunia dan da-
lam tentara. Dia teguh pada imannya dan layak memperoleh ke-
bangkitan yang agung, di mana kami akan dipersatukan kembali.” 57

Seorang Guru dan Pemimpin yang Dipercaya

Sebagai anggota kuorum Dua �elas, Joseph Fielding Smith sering 
berdiri di hadapan para Orang Suci Zaman Akhir untuk bersaksi 
mengenai Kristus, mengajarkan Injil yang dipulihkan, dan meng-
imbau umat untuk bertobat. Dia menyampaikan lebih dari 125 
khotbah dalam konferensi umum, berperan serta dalam ribuan kon-
ferensi pasak, dan berbicara pada kegiatan-kegiatan semacam kon-
ferensi silsilah dan siaran radio. Dia juga mengajar melalui hal-hal 
yang dia tuliskan. Selama bertahun-tahun dia menulis artikel dalam 
majalah Gereja Improvement Era, menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan oleh pembaca. Dia juga menulis artikel-artikel lain 
untuk majalah-majalah Gereja dan bagian Gereja dari Deseret News. 
Selama pelayanannya sebagai seorang Rasul, dari tahun 1910 sam-
pai 1972, tulisan-tulisannya diterbitkan dalam 25 buku, termasuk Es-
sentials in Church History, Doctrines of Salvation, Church History 
and Modern Revelation, dan Answers to Gospel Questions.

Dengan mendengarkan khotbah-khotbahnya dan membaca 
 tulisan-tulisannya, anggota Gereja menjadi percaya kepada Presi-
den Smith sebagai cendekiawan Injil. �ahkan lebih dari itu, me-
reka belajar untuk memercayai dia dan mengikuti Tuhan. Seperti 
yang Presiden N. Eldon Tanner katakan, Joseph Fielding Smith “me-
mengaruhi kehidupan ratusan ribu orang karena dia hidup dan 
mengajar melalui perkataan dan tulisan setiap asas Injil. Dia tidak 
meninggalkan keraguan dalam pikiran siapa pun bahwa dia tahu 
Allah adalah Allah yang hidup dan bahwa kita adalah anak-anak 
roh-Nya; bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tunggal Allah dalam da-
ging; bahwa Dia menyerahkan nyawa-Nya bagi kita agar kita dapat 
menikmati kebakaan; dan bahwa dengan menerima dan menjalan-
kan Injil kita dapat menikmati kehidupan kekal.” 58
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Penatua �ruce R. McConkie menulis:

“Kehidupan dan pekerjaan Presiden Joseph Fielding Smith ditan-
dai dengan tiga hal:

“1. Kasihnya kepada Tuhan dan kesetiaan absolut, tak berubah 
yang dia usahakan untuk tunjukkan bahwa kasih dengan mema-
tuhi perintah-perintah-Nya dan selalu melakukan hal-hal yang ber-
kenan bagi Tuhan. 

2. Kesetiaannya kepada Nabi Joseph Smith dan kebenaran- 
kebenaran abadi yang dipulihkan melaluinya; kepada kakeknya, 
�apa �angsa Hyrum Smith, … [yang] mati syahid; dan kepada ayah-
nya, Presiden Joseph F. Smith, yang namanya tercatat selamanya da-
lam kerajaan selestial sebagai orang yang bertahan dengan berani 
dalam melakukan pekerjaan-Nya yang darahnya dicurahkan agar 
kita dapat hidup. 

3. Pembelajaran Injil dan pemahaman rohaninya sendiri; kete-
kunannya tanpa lelah sebagai pengkhotbah kesalehan; dan peker-
jaannya dalam memberi makan yang lapar, memberi pakaian yang 
telanjang, mengunjungi janda dan anak yatim, dan menjalankan 
agama yang murni melalui ajaran maupun melalui teladan.” 59 

Rekan-rekan Presiden Smith di Kuorum Dua �elas melihat dia 
sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, berbelas kasih. Dalam 
perayaan pada hari ulang tahunnya yang ke-80, anggota-anggota 
lainnya dari Kuorum Dua �elas memberikan sebuah penghormatan 
kepadanya. Sebagai bagian dari penghormatan tersebut, mereka 
mengatakan:

“Kami yang bekerja dalam Dewan Dua �elas di bawah kepemim-
pinannya ada kalanya melihat keluhuran sejati dalam karakternya. 
Setiap hari kami melihat bukti yang terus-menerus mencerminkan 
pemahamannya dan pertimbangan yang penuh tenggang rasa ter-
hadap rekan sesama pekerja dalam membuat penugasan-penugasan 
untuk kami dan dalam mengoordinasikan upaya-upaya kami untuk 
memastikan bahwa pekerjaan Tuhan dapat terus maju. Kami hanya 
berharap bahwa seluruh Gereja dapat merasakan kelembutan jiwa-
nya dan kepeduliannya yang besar terhadap kesejahteraan mereka 
yang tidak beruntung dan yang menderita. Dia mengasihi semua 
orang suci dan tidak pernah berhenti berdoa bagi yang berdosa.
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“Dengan kemampuan membedakan yang luar biasa, dia tampak-
nya memiliki dua pedoman dalam membuat keputusan-keputusan 
akhirnya. Apakah harapan-harapan dari Presidensi Utama? Apakah 
yang terbaik untuk kerajaan Allah?” 60

Presiden Gereja

Pada hari Minggu pagi, 18 Januari 1970, Presiden David O. 
McKay meninggalkan kehidupan fana. Tanggung jawab kepemim-
pinan Gereja sekarang berada di pundak Kuorum Dua �elas Ra-
sul, dengan Joseph Fielding Smith yang berusia 93 tahun sebagai 
Presiden mereka.

Pada tanggal 23 Januari 1970, Kuorum Dua �elas mengadakan 
pertemuan dan secara resmi mendukung Presiden Smith dalam pe-
manggilannya sebagai Presiden Gereja Yesus Kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Smith memilih Harold �. Lee 
sebagai Penasihat Pertama dan N. Eldon Tanner sebagai Penasi-
hat Kedua. Kemudian ketiga orang ini ditetapkan untuk memenuhi 
tanggung jawab baru mereka.

Penatua Ezra Taft �enson, yang hadir dalam pertemuan terse-
but, mengingat, “Kami memiliki roh persatuan yang luar biasa da-
lam pertemuan kami dan bukti kasih sayang yang besar sewaktu 
para brother saling menempatkan lengan-lengan mereka saat ke-
pemimpinan baru dipilih dan ditetapkan.” 61

Penatua �oyd K. Packer membagikan kesaksian pribadinya me-
ngenai pemanggilan Presiden Smith:

“Saya meninggalkan kantor di suatu Jumat sore sambil memikir-
kan mengenai tugas konferensi di akhir pekan. Saya menunggu ele-
vator turun dari lantai kelima.

Sewaktu pintu elevator terbuka dengan perlahan, di sana berdiri 
Presiden Joseph Fielding Smith. Sejenak saya terkejut melihat dia, 
karena kantornya ada di lantai bawah.

Sementara saya melihat dia berdiri di pintu, saya diliputi dengan 
kesaksian yang kuat—di sana berdiri nabi Allah. Suara lembut Roh 
itu serupa dengan terang, yang berhubungan dengan kecerdasan 
murni, menegaskan kepada saya bahwa ini adalah nabi Allah.” 62
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Di bawah kepemimpinan Presiden Smith, Gereja terus tumbuh. 
Misalnya, 81 pasak diciptakan, termasuk pasak-pasak pertama di 
Asia dan Afrika, dan keanggotaan Gereja melewati 3 juta orang. Dua 
bait suci didedikasikan—di Ogden, Utah, dan Provo, Utah.

�ahkan sementara Gereja tumbuh di seluruh dunia, Presiden 
Smith menekankan pentingnya rumah-rumah dan keluarga-keluarga 
individu. Dia mengingatkan para Orang Suci Zaman Akhir bahwa 
“organisasi Gereja benar-bernar ada untuk membantu keluarga dan 
para anggotanya untuk mencapai permuliaan.” 63 Dia mengajarkan, 
“Keluarga adalah organisasi paling penting dalam waktu fana atau 
dalam kekekalan .… Adalah kehendak Tuhan untuk memperkuat 
dan memelihara kesatuan keluarga.” 64 Dalam upaya untuk memper-
kuat keluarga dan individu, Gereja memberikan penekanan yang 
lebih besar pada malam keluarga, suatu program yang telah diga-
lakkan sejak tahun 1909, ketika ayah Presiden Smith adalah Pre-
siden Gereja. Di bawah kepemimpinan Presiden Joseph Fielding 
Smith, hari Senin ditetapkan secara resmi bagi malam keluarga. 

Presiden joseph Fielding Smith dan Penasihatnya dalam Presidensi utama: 
Presiden harold B. lee (tengah) dan Presiden n. eldon tanner (kanan)
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Pada malam-malam tersebut, pertemuan-pertemuan Gereja tidak 
boleh diadakan, dan fasilitas-fasilitas Gereja ditutup.

Meskipun usianya sangat lanjut, Presiden Smith menjalan-
kan pemanggilannya dengan kerendahan hati seperti anak kecil 
dan  tenaga seperti anak muda. Selama dua tahun lima bulan dia 
 melayani sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu Gereja, para Orang 
Suci Zaman Akhir di seluruh dunia terilhami oleh pesan-pesannya.

Dia menyatakan bahwa “kita adalah anak-anak roh Allah �apa 
Surgawi kita” 65 dan bahwa “kita harus percaya kepada Kristus dan 
mengikuti teladan-Nya dalam kehidupan kita.” 66 Dia bersaksi bahwa 
Joseph Smith “benar-benar melihat dan berdiri di hadapan Allah 
�apa dan Putra-Nya, Yesus Kristus” 67 dan menjadi “pewahyu terha-
dap pengetahuan tentang Kristus dan tentang keselamatan kepada 
dunia untuk zaman dan angkatan ini.” 68

Dia mendorong para Orang Suci untuk “meninggalkan banyak 
cara dunia” 69 namun mengasihi semua orang di dunia—”untuk 
melihat karakter baik orang meskipun kita berusaha membantu 
mereka mengatasi satu atau dua kebiasaan buruk mereka.” 70 Dia 
mengingatkan mereka bahwa salah satu cara untuk menunjukkan 
“semangat kasih dan persaudaran” ini adalah dengan membagikan 
Injil—untuk “mengundang semua orang di mana pun mereka ber-
ada untuk mengindahkan firman-firman kehidupan kekal yang di-
ungkapkan di zaman ini.” 71

Dia membina hubungan dengan remaja Gereja, bertemu dengan 
jemaat besar remaja Orang Suci Zaman Akhir dan mendorong me-
reka untuk “berdiri teguh dalam iman meskipun menghadapi se-
mua tentangan.” 72

Dia sering berbicara kepada para pemegang imamat, mengi-
ngatkan mereka bahwa mereka telah “dipanggil untuk mewakili 
Tuhan dan memegang wewenangnya” dan mengimbau mereka un-
tuk “ingat siapa[mereka] dan bertindak sebagaimana mestinya.” 73

Dia mendorong semua Orang Suci Zaman Akhir untuk menerima 
berkat-berkat bait suci, setia terhadap perjanjian-perjanjian bait suci, 
dan kembali ke bait suci untuk menerima tata cara-tata cara sak-
ral bagi leluhur mereka. Sebelum mendedikasikan �ait Suci Ogden 
Utah, dia berkata, “Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ketika 
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kita mendedikasikan sebuah rumah kepada Tuhan, hal yang se-
sungguhnya kita lakukan adalah mendedikasikan diri kita sendiri 
pada pelayanan Tuhan, dengan perjanjian bahwa kita akan meng-
gunakan rumah tersebut dengan cara yang Dia rencanakan seha-
rusnya digunakan.” 74

“Patuhilah perintah-perintah,” dia mengajak. “�erjalanlah dalam 
terang. �ertahanlah sampai akhir. Setialah terhadap setiap perjan-
jian dan kewajiban, dan Tuhan akan memberkati Anda melampaui 
impian-impian terindah Anda.” 75

Mengutip Presiden �righam Young, Presiden Harold �. Lee 
menggambarkan pengaruh dan kepemimpinan Presiden Smith: 
“Presiden Young mengatakan hal ini, ‘Jika kita hidup sesuai dengan 
ajaran-ajaran agama kudus kita dan mengikuti bisikan-bisikan Roh, 
kehidupan kita tidak akan menjadi membosankan atau bodoh, te-
tapi sewaktu tubuh mendekati akhir hayatnya, Roh bertahan lebih 
kuat lagi pada tubuh yang kekal itu di belakang tabir, menariknya 
dari kedalaman sumber kekal bagian-bagian kecerdasan indah yang 
memberi kehidupan, yang mengelilingi tubuh yang lemah dan me-
nyusut dengan lingkaran cahaya kebijaksanaan baka.’

Kita telah menyaksikan ini berulang kali, sewaktu kita terlibat da-
lam membahas hal-hal yang sangat serius—keputusan-keputusan 
yang hanya boleh dibuat oleh Presiden Gereja. �arulah setelah itu 
kita melihat kebijaksanaan indah ini yang terungkap sewaktu dia 
[Presiden Smith] mengatakan hal-hal yang tidak diragukan lagi me-
lampaui pemahaman dia sendiri akan hal-hal yang diungkapkan 
kepadanya dari kedalaman jiwanya.” 76

“Dipanggil oleh Tuhan … untuk Orang Lain 
dan Pekerjaan yang Lebih Mulia”

Pada tanggal 3 Agustus 1971, Jessie Evans Smith meninggal du-
nia, meninggalkan Presiden Joseph Fielding Smith sebagai duda 
untuk yang ketiga kalinya. Sebagai akibatnya, Presiden Smith ting-
gal dengan anak perempuannya Amelia McConkie dan suami-
nya, �ruce. Anak-anaknya yang lain bergiliran mengunjungi dia 
secara teratur dan memberikan tumpangan naik kendaraan ke-
padanya. Dia terus pergi ke kantor setiap hari kerja, menghadiri 
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pertemuan-pertemuan, dan mengadakan perjalanan untuk tugas 
Gereja.

Pada tanggal 30 Juni 1972, Presiden Smith meninggalkan kantor-
nya di lantai satu Gedung Administrasi Gereja menjelang berakhir-
nya hari itu. �ersama sekretarisnya, D. Arthur Haycock, dia pergi 
ke kantor Sejarawan Gereja, di tempat dia pernah bekerja sebelum 
menjadi Presiden Gereja. Dia ingin mengucapkan salam kepada me-
reka semua yang melayani di sana. Setelah berjabat tangan dengan 
mereka, dia pergi ke lantai bawah tanah bangunan tersebut untuk 
berjabat tangan dengan para operator telepon dan orang-orang lain 
yang bekerja di tempat tersebut untuk menunjukkan penghargaan-
nya. Ini adalah hari terakhir dia berada di kantor.

Pada hari Minggu, 2 Juli 1972, tepat 17 hari sebelum ulang ta-
hunnya yang ke-96, dia menghadiri pertemuan sakramen di ling-
kungan rumahnya. Kemudian di sore harinya dia mengunjungi anak 
sulungnya, Josephine, bersama putranya Reynolds. Malam itu, se-
mentara dia duduk di kursi favoritnya di rumah McConkie, dia me-
ninggal dengan damai. Seperti yang dinyatakan oleh menantunya 
kemudian, Presiden Smith telah “dipanggil oleh Tuhan yang sangat 
dia kasihi dan telah dia layani dengan begitu baik untuk orang lain 
dan pekerjaan yang lebih mulia dalam kebun anggur kekal-Nya.” 77

Presiden Harold �. Lee, yang sekarang Rasul senior di bumi, 
mengunjungi rumah McConkie ketika dia mendengar tentang ke-
matian Presiden Smith. Dia “berjalan tanpa bersuara menuju sofa, 
dan, sambil berlutut, memegang salah satu tangan Nabi. Dia tetap 
dalam posisi tersebut untuk waktu yang lama, tanpa berbicara, da-
lam doa atau renungan. Kemudian dia bangkit untuk mengucap-
kan belasungkawa kepada keluarganya, kekagumannya terhadap 
ayah mereka, dan nasihatnya agar mereka menghormati Presiden 
Smith dengan hidup layak.” 78

Penghormatan kepada “Orang yang Setia kepada Allah”

Saat acara pemakaman Presiden Smith, Presiden N. Eldon Tanner 
menyebut dia sebagai “orang yang setia kepada Allah, yang  telah 
melayani begitu mulia baik kepada Allah maupun sesama manusia 
dan yang telah memimpin keluarganya dengan teladan dan semua 
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orang yang telah dia pimpin; orang yang secara jujur bisa dikata-
kan sebagai orang tanpa tipu daya dan tanpa kesombongan. Orang 
tidak pernah dapat mengatakan itu tentang dia,” Presiden Tanner 
mengatakan, “bahwa dia ‘lebih suka akan kehormatan manusia 
 daripada akan kehormatan Allah’ [Yohanes 12:43].” 79

Presiden Harold �. Lee mengatakan “�rother Tanner dan saya te-
lah mengasihi orang ini selama dua setengah tahun terakhir. Kami 
tidak berpura-pura mengasihinya. Dia patut mendapatkan kasih itu, 
karena dia mengasihi kami, dan kami telah berdiri di sisinya, seba-
gaimana dia berdiri dan memercayai kami.” 80

Sebuah surat kabar yang dahulu kritis terhadap Presiden Smith, 
yang bahkan mempermasalahkan pemanggilannya kepada jabatan 
Dua �elas lebih dari 60 tahun sebelumnya, sekarang menerbitkan 
penghormatan berikut: “Joseph Fielding Smith, pria yang mengi-
kuti dengan ketat apa yang dia percayai, namun mempertimbang-
kan dengan lembut kebutuhan-kebutuhan pokok setiap orang di 
mana pun mereka berada, memberikan nasihat yang bijaksana ke-
pada rekan-rekannya, kepedulian yang penuh kasih terhadap ke-
luarganya dan kempimpinan yang agung terhadap tanggung jawab 
gerejanya. Kita akan kehilangan dia, tetapi akan dikenang dengan 
penghargaan khusus.” 81

Mungkin penghormatan yang paling berarti adalah pernyataan 
oleh seorang anggota keluarga, menantu Presiden Smith, �ruce R. 
McConkie, menggambarkan dia sebagai “seorang putra Allah; 
 seorang rasul Tuhan Yesus Kristus; seorang nabi dari Yang Maha-
tinggi; dan terlebih penting lagi, seorang ayah di Israel!” Penatua 
McConkie menubuatkan, “Selama bertahun-tahun yang akan datang, 
suaranya akan berbicara dari debu ketika angkatan-angkatan yang 
belum lahir mempelajari ajaran-ajaran Injil dari tulisan-tulisannya.” 82

Sewaktu Anda mempelajari buku ini, ajaran-ajaran Presiden Joseph 
Fielding Smith akan membantu menggenapi pernyataan itu. Suara-
nya akan “berbicara dari debu” kepada Anda sewaktu Anda “mem-
pelajari ajaran-ajaran Injil.”
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Melalui Penglihatan joseph Smith, “pengetahuan 
sejati tentang allah” dipulihkan.
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Bapa Kita di Surga

“Adalah keinginan saya untuk mengingatkan Anda 
mengenai sifat dan jenis dari Sosok yang disebut 
Allah, agar Anda boleh menyembah Dia dalam 

roh dan dalam kebenaran dan dengan demikian 
memperoleh semua berkat dari Injil-Nya.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Presiden Joseph Fielding Smith kagum terhadap kemajuan- 
kemajuan teknologi di zamannya. “Kemajuan besar telah terjadi 
dalam mekanik, kimia, fisika, pembedahan, dan hal-hal lain,” dia 
mengatakan. “Manusia telah membangun teleskop–teleskop besar 
yang telah memungkinkan untuk melihat bintang-bintang galaksi 
yang tersebunyi. Melalui bantuan mikroskop mereka telah mene-
mukan jumlah mikroorganisme yang luas .… Mereka telah mene-
mukan cara-cara untuk mengendalikan penyakit …. Mereka telah 
menciptakan mesin-mesin yang lebih sensitif terhadap sentuhan ma-
nusia, bisa melihat lebih jauh daripada mata manusia. Mereka te-
lah mengendalikan unsur-unsur dan membuat mesin-mesin yang 
dapat memindahkan gunung, dan banyak hal lain yang telah me-
reka lakukan yang terlalu banyak untuk disebutkan. Ya, ini adalah 
zaman yang luar biasa.” Akan tetapi, dia cemas mengenai kecende-
rungan lain yang dia lihat di dunia. Dia merasa sedih: “Semua dari 
 penemuan-penemuan dan ciptaan-ciptaan ini belum menyebabkan 
manusia lebih dekat kepada Allah! Hal ini belum membuat mereka 
menjadi rendah hati dan bertobat, tetapi sebaliknya, ini justru men-
datangkan penghukuman .… �elum ada peningkatan iman di dunia, 
demikian pula dengan kesalehan, dan kepatuhan kepada Allah.” 1

�ertolak belakang dengan ketidakpedulian dunia yang semakin 
meningkat terhadap Allah, Presiden Smith memperlihatkan kede-
katan kepada �apa-Nya di Surga. Salah seorang cucunya mengingat: 
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“Ibu saya adalah juru masak yang sangat hebat, dan kakek saya se-
ring makan di rumah kami. Dia sering diundang oleh ayah saya 
untuk mengucapkan doa makanan. Doa-doa yang dia ucapkan se-
lalu sangat pribadi—seolah-olah berbicara kepada seorang teman.” 2

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Dimulai dengan Penglihatan Pertama Joseph 
Smith, pengetahuan sejati tentang Allah 

telah dipulihkan di zaman kita.

Saya sangat bersyukur terhadap penglihatan pertama, di mana 
�apa dan Putra menampakkan diri kepada Nabi yang masih muda 
dan memulihkan kembali ajaran Allah yang benar kepada manusia.3

Haruslah diingat bahwa seluruh dunia Kristen pada tahun 1820 
telah kehilangan ajaran yang benar mengenai Allah. Kebenaran se-
derhana yang dipahami begitu jelas oleh para rasul dan para orang 
suci di masa dahulu telah hilang dalam misteri-misteri dunia yang 
murtad. Semua nabi zaman dahulu, dan para rasul Yesus Kristus 
memiliki pemahaman yang jelas bahwa Allah dan Putra adalah pri-
badi yang terpisah, seperti yang diajarkan tulisan suci kita dengan 
begitu jelas. Sebagai akibat dari kemurtadan pengetahuan ini hi-
lang .… Allah telah menjadi misteri, dan baik �apa maupun Putra 
dianggap satu pribadi tunggal dari roh yang benar-benar tidak di-
pahami oleh manusia, tanpa memiliki tubuh, bagian-bagian tubuh, 
atau keinginan. Kedatangan �apa dan Putra memberikan saksi ilahi 
bagi dunia untuk memulihkan pengetahuan mengenai sifat sesung-
guhnya Allah karena pengalaman pribadinya.4

Penglihatan [pertama] Joseph Smith memperjelas bahwa �apa 
dan Putra adalah pribadi yang terpisah, yang memiliki tubuh yang 
nyata seperti tubuh manusia. Juga diungkapkan kepadanya bahwa 
Roh Kudus adalah pribadi Roh, yang berbeda dan terpisah dari pri-
badi �apa dan Putra [lihat A&P 130:22]. Kebenaran paling penting 
ini menggegerkan dunia; namun, ketika kita memikirkan ungkapan-
ungkapan jelas dari tulisan suci, merupakan fakta yang paling me-
ngejutkan dan luar biasa bahwa manusia bisa tersesat sedemikian 
jauh. Juruselamat berkata, “Sebab �apa lebih besar dari pada Aku;” 
[Yohanes 14:28] dan Dia mengundang murid-murid-Nya, setelah 
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kebangkitan-Nya, untuk meraba tangan-Nya dan melihat bahwa 
itu benar-benar Dia, karena Dia mengatakan, “Karena hantu tidak 
ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada-Ku” 
[Lukas 24:39]. Para rasul benar-benar memahami pribadi yang ber-
beda dari �apa, Putra, dan Roh Kudus, yang terus-menerus mereka 
rujuk dalam surat mereka; dan Paulus memberi tahu orang-orang 
Korintus mengenai fakta bahwa ketika segala sesuatu takluk pada 
�apa, “maka Ia sendiri sebagai Anak akan menaklukkan diri-Nya di 
bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah-Nya, 
supaya Allah menjadi semua di dalam semua” [1 Korintus 15:28].

Joseph Smith melihat �apa dan Putra; oleh karena itu dia da-
pat bersaksi dengan pengetahuan pribadi bahwa tulisan suci be-
nar  ketika kita membaca: “Maka Allah menciptakan manusia itu 
menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; 
 laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” [Kejadian 1:27]. 
Ini hendaknya dipahami secara harfiah, dan bukan dalam arti mis-
tik atau kiasan.5

2
Untuk menjalankan iman kepada Allah 

dan menyembah Dia, kita harus memiliki 
pemahaman tentang karakteristik-Nya.

Salah satu dari wahyu kita memberi tahu kita bahwa jika kita 
ingin dimuliakan dalam Kristus, sebagaimana Dia dimuliakan dalam 
�apa, kita harus memahami dan mengetahui baik cara menyembah 
maupun apa yang kita sembah (lihat A&P 93:19–20).

Adalah keinginan saya untuk mengingatkan Anda mengenai sifat 
dan jenis dari Sosok yang disebut Allah, agar Anda boleh menyem-
bah Dia dalam roh dan dalam kebenaran dan dengan demikian 
memperoleh semua berkat dari Injil-Nya.

Kita tahu bahwa Allah dikenal hanya melalui wahyu, bahwa kita 
hanya dapat memahami sifat-Nya melalui apa yang telah diung-
kapkan kepada kita, dan bukan dengan cara lain. Kita harus men-
cari jawaban dari membaca tulisan suci—bukan pada ilmuwan atau 
ahli filsafat—jika kita ingin mempelajari kebenaran mengenai Ketu-
hanan. Sesungguhnya, nubuat besar Yohanes mengenai pemulihan 
Injil oleh seorang malaikat yang akan terbang di tengah-tengah 
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langit mengatakan bahwa itu harus terjadi agar manusia dapat me-
miliki pengetahuan mengenai Allah yang sesungguhnya dan diajar-
kan: “Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia … dan sembahlah 
Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua 
mata air” (Wahyu 14:7). Dengan kata lain, dimulai dengan pemu-
lihan Injil dalam dispensasi ini, manusia sekali lagi akan diminta 
untuk menyembah dan melayani Pencipta mereka alih-alih ajaran-
ajaran palsu tentang Ketuhanan yang ada di dunia.

Di setiap zaman para nabi Tuhan telah diminta untuk memerangi 
penyembahan palsu dan memaklumkan kebenaran tentang Allah. 
Di Israel zaman dahulu ada sejumlah orang yang menyembah pa-
tung dan dewa-dewa berhala, dan Yesaya bertanya, “Jadi dengan 
siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu ang-
gap serupa dengan Dia?

Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? Tuhan ialah Allah 
kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung; Ia tidak men-
jadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian-Nya” 
(Yesaya 40:18, 28).

�anyak orang di dunia sekarang tidak memiliki pengetahuan ini 
tentang Allah, dan bahkan di [Gereja] ada di antara mereka yang be-
lum menyempurnakan pemahaman mereka mengenai Sosok mulia 
yang adalah �apa Kekal kita. �agi mereka yang tidak memiliki pe-
ngetahuan ini kita dapat menanggapinya, “Mengapa Anda mem-
batasi kemuliaan Allah? Atau mengapa Anda mengira bahwa Dia 
kurang dari yang sebenarnya? Tidak tahukah Anda? Tidakkah Anda 
mendengar, bahwa Allah yang abadi, Tuhan, sang Pencipta ujung-
ujung bumi, adalah tak terbatas dan kekal; bahwa Dia memiliki se-
mua kuasa, semua kekuatan, dan semua kekuasaan; bahwa Dia 
mengetahui segala hal, dan bahwa segala hal berada di hadapan 
muka-Nya?”

Di bagian 20 dari Ajaran dan Perjanjian, yang mengarahkan Nabi 
Joseph Smith untuk mengorganisasi Gereja lagi pada dispensasi 
ini, kita memiliki ringkasan yang diungkapkan mengenai  beberapa 
dari ajaran-ajaran dasar tentang keselamatan. Mengenai Ketuhanan 
wahyu menyatakan: “… ada seorang Allah di dalam surga, yang 
tak terbatas dan kekal, dari keabadian ke keabadian Allah tak 
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terubahkan yang sama, pembentuk langit dan bumi, dan segala 
 sesuatu yang ada di dalamnya” (A&P 20:17) ….

Allah adalah �apa kita; Dia adalah Sosok yang berdasarkan  rupa-
Nya manusia diciptakan. Dia memiliki tubuh dari daging dan tu-
lang senyata tubuh manusia (A&P 130:22), dan Dia bapa harfiah 
dan pribadi dari roh-roh semua manusia. Dia mahakuasa dan ma-
hatahu; Dia memiliki semua kuasa dan semua kehikmatan; dan 
 kesempurnaan-Nya meliputi kepemilikan semua pengetahuan, se-
mua iman atau kuasa, semua keadilan, semua penilaian, semua be-
las kasihan, semua kebenaran, dan kegenapan semua sifat kesalehan 
.… Jika kita ingin memiliki iman yang sempurna itu yang dengannya 
kita dapat memperoleh kehidupan kekal, kita harus percaya kepada 
Allah sebagai pemilik kegenapan semua karakteristik dan sifat-sifat 
ini. Saya juga mengatakan bahwa Dia adalah Sosok yang tidak ter-
batas dan kekal, dan sebagai Sosok yang tidak berubah, Dia memi-
liki kuasa dan sifat-sifat yang sempurna ini dari keabadian hingga 
keabadian, yang artinya dari kekekalan hingga kekekalan.6

Kita tahu bahwa �apa Surgawi kita adalah pribadi yang dimuli-
akan dan dipermuliakan yang memiliki semua kuasa, semua keku-
atan, dan semua kekuasaan, dan bahwa Dia tahu segala hal. Kita 
bersaksi bahwa Dia, melalui Putra Tunggal-Nya, adalah Pencipta 
bumi ini dan dunia-dunia yang jumlahnya tak terbatas.7

3
Allah adalah Sosok pribadi dan Bapa roh-roh kita.

Kita adalah anak-anak roh Allah, �apa Surgawi kita .… Kita ada-
lah anggota keluarga-Nya .… Kita tinggal bersama-Nya selama 
 berabad-abad dalam kehidupan prafana kita .… Dia menahbiskan 
sebuah rencana kemajuan dan keselamatan yang akan memung-
kinkan kita, jika beriman dan setia dalam segala hal, untuk berkem-
bang dan maju sampai kita menjadi seperti Dia.8

Kita diajar dalam Tulisan Suci bahwa Allah adalah secara harfiah, 
dan bukan dalam arti kiasan, �apa kekal kita. Kata-kata yang di-
ucapkan oleh Penebus kita kepada Maria di dekat makam yang dari 
makam tersebut Dia telah bangkit dan memperoleh kemenangan dari 
kematian, adalah paling mulia dan penuh dengan makna yang agung: 
“Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada 
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�apa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah ke-
pada mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada  �apa-Ku dan 
�apamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu” [Yohanes 20:17]. Dalam per-
kataan ini kebenaran tentang Kebapaan Allah dinyatakan dengan jelas 
oleh Putra Tunggal-Nya, yang menyatakan bahwa Dia adalah Saudara 
kita dan bahwa kita memiliki �apa kekal yang sama.9

Saya bersyukur bahwa pengetahuan tentang Allah dan hukum-
hukum-Nya telah dipulihkan di zaman kita dan bahwa kita yang 

Musa, di sini digambarkan melihat ke arah tanah yang 
dijanjikan, menerima sebuah penglihatan di mana dia 
mengetahui mengenai pekerjaan dan kemuliaan allah.
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adalah anggota Gereja mengetahui bahwa Dia adalah Sosok pribadi 
dan bukan, seperti yang dinyatakan oleh para anggota gereja lain, 
“suatu kelompok [kumpulan tidak beraturan] dari hukum-hukum 
yang mengambang seperti kabut di alam semesta.” Saya bersyukur 
bahwa kita tahu Dia adalah �apa di surga, �apa roh-roh kita, dan 
bahwa Dia menahbiskan hukum-hukum di mana kita dapat ber-
kembang dan maju sampai kita menjadi seperti Dia. Dan saya ber-
syukur bahwa kita tahu Dia adalah Sosok yang tidak terbatas dan 
kekal yang mengetahui segala sesuatu dan memiliki semua kuasa 
dan yang kemajuannya bukan untuk mendapatkan lebih banyak 
pengetahuan atau kuasa, bukan untuk lebih menyempurnakan  sifat-
sifat kesalehan-Nya, melainkan untuk meningkatkan dan melipat-
gandakan kerajaan-Nya.10

4
Bapa Surgawi mengasihi kita dan berminat 

terhadap kita masing-masing.

Saya memikirkan mengenai suatu ungkapan dalam Mutiara yang 
Sangat �erharga, dalam penglihatan Musa, yang diberikan saat Musa 
diangkat ke atas gunung yang sangat tinggi dan melihat wajah Allah 
berhadapan muka dan berbicara kepada-Nya. Tuhan memperlihat-
kan kepada Musa “hasil karya tangan-Ku,” dan Musa melihat  dunia, 
dan semua anak manusia hingga angakatan-angkatan terakhir [li-
hat Musa 1:1–8, 27–29].

Dan Tuhan berfirman kepada Musa:

“Karena lihatlah, ada banyak dunia yang telah berlalu melalui 
firman kuasa-Ku. Dan ada banyak yang sekarang berdiri, dan tak 
terhitung banyaknya itu bagi manusia, tetapi segala sesuatu terhi-
tung bagi-Ku, karena itu adalah miliki-Ku dan Aku mengenalinya.

Dan terjadilah bahwa Musa berbicara kepada Tuhan, mengata-
kan: Penuh belas kasihanlah kepada hamba-Mu, ya Allah, dan beri 
tahu aku mengenai bumi ini, dan penghuninya, dan juga langit, dan 
kemudian hamba-Mu akan puas hati.

Dan Tuhan Allah berfirman kepada Musa, memfirmankan: Langit, 
itu ada banyak, dan itu tidak dapat dihitung bagi manusia; tetapi itu 
terhitung bagi-Ku, karena itu adalah milik-Ku” [Musa 1:35–37].
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… Menurut hemat saya bahwa meskipun terdapat dunia yang tak 
terhitung jumlahnya dan banyak di antaranya dalam ukuran yang sa-
ngat besar, dunia-dunia tersebut adalah alat untuk mencapai suatu 
tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri. �apa menciptakan dunia- dunia 
untuk tujuan agar manusia bisa tinggal—dengan menempatkan 
putra dan putri-Nya di sana. Kita diberi tahu dalam Ajaran dan Per-
janjian bagian 76, bahwa dengan dan melalui Putra Allah, “dunia-
dunia ada dan diciptakan, dan penghuninya adalah para putra dan 
putri yang diperanakkan bagi Allah” [A&P 76:24].

Kita belajar dari tulisan suci ini yang telah saya baca dan dari 
wahyu-wahyu lain dari Tuhan, bahwa manusia adalah makhluk 
paling penting dari semua ciptaan �apa kita. Dalam penglihatan 
yang sama yang diberikan kepada Musa, �apa berkata, “Dan se-
perti satu bumi akan berlalu, dan langitnya demikian pula yang lain 
akan datang; dan tidak ada akhir bagi pekerjaan-Ku, tidak juga bagi 
firman-Ku. Karena lihatlah, inilah pekerjaan-Ku dan  kemuliaan-Ku—
untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia” 
[Musa 1:38–39].

Dari ini, dan bagian tulisan suci lainnya, saya mengatakan, kita 
belajar bahwa pekerjaan besar �apa adalah untuk mendatangkan 
keselamatan bagi anak-anak-Nya dan memberikan kepada setiap 
orang pahala yang pantas mereka terima sesuai dengan perbuatan 
masing-masing. Saya merasa sangat yakin bahwa �apa kita di surga 
jauh lebih tertarik pada seorang jiwa—salah satu jiwa dari anak-
anak-Nya—daripada ketertarikan yang mungkin dimiliki seorang 
bapa di bumi terhadap salah satu dari anak-anaknya. Kasih-Nya 
kepada kita lebih besar daripada kasih yang dapat diberikan orang 
tua di bumi terhadap keturunannya.11

5
Bapa Surgawi meratapi anak-anak-Nya yang tidak patuh.

Kita diberi tahu bahwa ketika Tuhan berbicara kepada Henokh 
dan memperlihatkan kepadanya bangsa-bangsa di bumi dan men-
jelaskan kepadanya sifat dari hukuman yang akan menimpa me-
reka karena pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah-Nya, 
bahwa Tuhan meratapi dan menunjukkan kesedihan-Nya dengan 
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menangis atas ketidakpatuhan mereka. Karena hal ini, Henokh he-
ran dan merasa aneh bahwa Tuhan bisa menangis.

�erikut adalah petikannya:

“Dan terjadilah bahwa Allah surga memandang sisa orang-orang, 
dan Dia menangis; dan Henokh memberikan kesaksian tentangnya, 
mengatakan: �agaimana mungkin surga menangis, dan mencucur-
kan air matanya bagaikan hujan di atas gunung-gunung?

Dan Henokh berkata kepada Tuhan: �agaimana mungkin Eng-
kau bisa menangis, melihat Engkau adalah kudus, dan dari segala 
kekekalan ke segala kekekalan?

Dan seandainya mungkin bahwa manusia dapat menghitung par-
tikel-partikel di bumi, ya, jutaan bumi seperti ini, itu tidaklah men-
jadi awal bagi jumlah ciptaan-Mu; dan tirai-Mu masih terentang; 
namun engkau berada di sana, dan dada-Mu berada di sana; dan 
juga Engkau adil; Engkau penuh belas kasihan dan baik hati se-
lamanya” [lihat Musa 7:28–30]. 

Dan Tuhan berfirman, “… Lihatlah saudara-saudaramu ini; me-
reka adalah hasil karya tangan-Ku sendiri, dan Aku memberikan 
kepada mereka pengetahuan mereka, pada hari Aku menciptakan 
mereka; dan di dalam Taman Eden, Aku berikan kepada manusia 
hak pilihannya;

Dan kepada saudara-saudaramu telah Aku firmankan, dan juga 
berikan perintah, agar mereka hendaknya saling mengasihi, dan 
agar mereka hendaknya memilih-Ku, �apa mereka; tetapi lihatlah, 
mereka tanpa kasih sayang, dan mereka membenci darah mereka 
sendiri” [Musa 7:32–33].

Ini adalah alasan mengapa Tuhan menangis dan mengapa surga 
menangis.

Suatu ketika saya ditanya oleh seorang saudara apakah seseorang 
dapat memiliki kebahagiaan yang sempurna dalam kerajaan seles-
tial jika salah satu dari anak-anaknya tidak diizinkan masuk ke sana. 
Saya mengatakan kepadanya bahwa menurut saya siapa pun orang 
yang begitu tidak beruntung memiliki salah satu dari anak-anaknya 
tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan selestial, tentu saja, me-
rasa sedih karena kondisi seperti itu; dan demikianlah posisi �apa 
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kita saat ini. Tidak semua anak-Nya layak masuk ke dalam kemuli-
aan selestial, dan banyak yang terpaksa menderita akibat amarah-
Nya karena pelanggaran mereka, dan ini menyebabkan �apa dan 
setiap orang di surga merasa sedih dan menangis. Tuhan bekerja 
sesuai dengan hukum alami. Manusia harus ditebus sesuai dengan 
hukum dan pahala-Nya harus didasarkan pada hukum keadilan. 
Oleh karena itu, Tuhan tidak akan memberikan kepada manusia 
apa yang tidak layak mereka terima, melainkan akan memberikan 
pahala kepada semua orang sesuai dengan perbuatannya.

… Saya puas bahwa �apa kita di surga akan, jika memungkin-
kan, menyelamatkan semua orang dan memberikan kepada mereka 
kemuliaan selestial, yaitu kegenapan permuliaan. Tetapi, Dia telah 
memberikan kepada manusia hak pilihannya dan perlu bagi ma-
nusia untuk mematuhi kebenaran sesuai dengan yang telah diung-
kapkan untuk dapat memperoleh permuliaan orang yang saleh.12

6
Bapa Surgawi telah memberikan jalan untuk memperoleh 
penebusan agar kita dapat dibawa kembali ke hadirat-Nya.

Ketika Adam berada di Taman Eden dia berada di hadirat Allah, 
�apa kita .… Setelah dia diusir dari Teman Eden situasinya beru-
bah. Adam disingkirkan karena pelanggarannya dari hadirat �apa. 
Tulisan suci mengatakan bahwa dia menjadi mati secara rohani—
yaitu, dia dilarang berada di hadirat Allah.13

Saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah dan bahwa 
Dia menerima dari �apa-Nya kuasa untuk menyelamatkan manusia 
dari kematian rohani dan jasmani yang datang ke dunia akibat ke-
jatuhan Adam.14

Hanya ada satu cara penebusan, satu cara di mana perbaikan da-
pat dilakukan dan tubuh disatukan kembali dengan roh; itu adalah 
melalui pendamaian tak terbatas, dan itu harus dilakukan oleh so-
sok yang tak terbatas, seseorang yang tidak tunduk pada kematian 
namun seseorang yang memiliki kuasa untuk mati dan yang juga 
memiliki kuasa atas kematian. Maka, �apa kita di surga mengutus 
Putra-Nya, Yesus Kristus, ke dalam dunia dengan kehidupan dalam 
diri-Nya sendiri. Dan karena Dia [Yesus Kristus] memiliki seorang 
ibu yang memiliki darah dalam pembuluh darahnya, Dia memiliki 
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kuasa untuk mati. Dia dapat menyerahkan tubuh-Nya pada kema-
tian dan kemudian mengambilnya lagi. Izinkan saya membaca kata-
kata-Nya sendiri: “Oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk 
menerimanya kembali.

Tidak seorangpun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku 
memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa mem-
berikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang 
Kuterima dari �apa-Ku” (Yohanes 10:17–18).15

�apa kita di surga tidak pernah bermaksud untuk membiarkan 
manusia meraba-raba dan merasakan jalan mereka dalam kege-
lapan dan melakukan itu karena tidak ada terang untuk membim-
bing mereka, dan mengharapkan mereka dalam kondisi seperti itu 
untuk menemukan jalan mereka kembali ke dalam kerajaan-Nya 
dan ke dalam hadirat kudus-Nya. Itu bukan cara Tuhan. Dari semua 
zaman sejak awal �apa kita di surga telah menunjukkan kebaikan-
Nya kepada anak-anak-Nya dan telah bersedia memberi mereka 
pengarahan. Sejak permulaan dunia, surga telah terbuka, Tuhan 
 telah mengirimkan para utusan dari hadirat-Nya kepada para hamba 
yang telah ditunjuk oleh Tuhan, pria-pria yang memiliki wewenang 
imamat yang telah diberi kewenangan untuk mengajarkan asas-asas 
Injil, untuk memperingatkan orang dan mengajarkan kepada me-
reka kesalehan; dan orang-orang ini telah menerima pengetahuan 
ini, ilham dan bimbingan ini dari para utusan dari hadirat Allah. Hal 
ini terjadi dalam dispensasi kita sendiri. Orang tidak perlu menu-
tup mata mereka dan merasa bahwa tidak ada terang dan mereka 
hanya dapat bergantung pada nalar mereka sendiri, karena Tuhan 
selalu bersedia untuk memimpin dan mengarahkan dan menunjuk-
kan jalan. Dia telah mengutus, seperti yang telah saya katakan, para 
utusan dari hadirat-Nya. Dia telah mengirimkan wahyu. Dia telah 
memerintahkan agar firman-Nya ditulis, agar firman-Nya diterbit-
kan, sehingga semua orang dapat mengetahuinya.16

Saya mengatakan kepada Anda, dan kepada seluruh Gereja, dan, 
untuk tujuan itu, kepada seluruh dunia, bahwa �apa yang pemu-
rah dan penuh kasih dari surga telah berbicara kembali di zaman 
akhir ini kepada para hamba-Nya, para nabi.

Pesan-Nya adalah pesan yang mengundang semua orang un-
tuk datang kepada Putra Terkasih-Nya, untuk belajar mengenai 
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Dia, untuk mengambil bagian dari kebaikan-Nya, untuk memi-
kul kuk-Nya ke atas diri mereka, dan untuk mengerjakan kesela-
matan mereka melalui kepatuhan terhadap hukum-hukum Injil-Nya. 
 Pesan-Nya adalah pesan kemuliaan dan kehormatan, pesan keda-
maian dalam kehidupan ini, dan pesan kehidupan kekal di dunia 
yang akan datang.17

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Apa	menurut	Anda	yang	mengarahkan	seseorang	untuk	dapat	

berdoa kepada Allah “seolah-olah berbicara kepada seorang te-
man”? (“Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith”). Pikirkanlah 
 cara-cara Anda dapat memperkuat hubungan Anda dengan �apa 
Surgawi Anda.

•	 Presiden	Smith	mengungkapkan	rasa	syukurnya	atas	Penglihatan	
Pertama Joseph Smith, yang memulihkan “pengetahuan sejati ten-
tang Allah” (bagian 1). Apa beberapa kebenaran yang Anda ke-
tahui mengenai Allah �apa dan Yesus Kristus karena Penglihatan 
Pertama?

•	 Dari	karakteristik	Allah	yang	Presiden	Smith	sebutkan	dalam	ba-
gian 2, yang mana yang paling bermakna bagi Anda? Mengapa? 
Sewaktu Anda menjalankan iman kepada �apa Surgawi Anda, 
bagaimana itu membantu Anda mengetahui karakteristik-Nya?

•	 Presiden	Smith	bersaksi,	“Kita	adalah	anak-anak	roh	Allah,	Bapa	
Surgawi kita .… Kita adalah anggota keluarga-Nya” (bagian 3). 
�agaimana kebenaran ini telah memengaruhi Anda?

•	 Di	bagian	4	dan	5,	ungkapan-ungkapan	apa	yang	membantu	Anda	
merasakan kasih �apa Surgawi Anda kepada Anda? Mengapa pen-
ting untuk memahami bahwa Allah mengasihi kita dan berminat 
terhadap kita secara individu? �agaimana kita dapat membantu 
anggota keluarga dan teman-teman merasakan kasih-Nya?

•	 Pikirkanlah	mengenai	apa	yang	Bapa	Surgawi	telah	lakukan	un-
tuk membantu Anda kembali ke hadirat-Nya (lihat bagian 6). �a-
gaimana perasaan Anda sewaktu Anda memikirkan mengenai 
�apa Surgawi mengirimkan Putra Terkasih-Nya? Dengan cara-cara 



B a B  1

53

bagaimana �apa Surgawi telah mengirimkan “terang untuk mem-
bimbing [Anda]”?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Yohanes 3:16; 17:3; 1 Nefi 11:17; Alma 30:44

Bantuan Mengajar
“Cukup banyak pengajaran di Gereja dilakukan dengan cara yang 

sangat kaku, itu adalah ceramah. Kita tidak menanggapi ceramah 
dengan baik di ruang kelas. Kita melakukannya dalam pertemuan 
sakramen dan di konferensi-konferensi, tetapi pengajaran dapat di-
lakukan dengan metode dua arah agar Anda dapat mengajukan per-
tanyaan-pertanyaan. Anda dapat mengizinkan pertanyaan dengan 
mudah dalam kelas” (�oyd K. Packer, “Principles of Teaching and 
Learning,” Ensign, Juni 2007, 87).

Catatan
 1. Dalam Conference Report, April 1943, 

15–16.
 2. Naskah yang tidak diterbitkan oleh 

Hoyt W. �rewster Jr.
 3. Dalam Conference Report, April  

1930, 90.
 4. Answers to Gospel Questions, disusun 

oleh Joseph Fielding Smith Jr., 5 jilid 
(1957–66), 3:117.

 5. “Origin of the First Vision,” Improve-
ment Era, April 1920, 496–97; lihat juga 
Doctrines of Salvation, disunting oleh 
�ruce R. McConkie, 3 jilid (1954–1956), 
1:2–3.

 6. “The Most Important Knowledge,” 
 Ensign, Mei 1971, 2–3.

 7. “Out of the Darkness,” Ensign, Juni 
1971, 2.

 8. Sealing Power and Salvation, �righam 
Young University Speeches of the Year 
( Januari 12, 1971), 2.

 9. “Purpose and Value of Mortal Pro-
bation,” Deseret News, �agian Gereja, 
Juni 12, 1949, 21; lihat juga Doctrines of 
Salvation, 1:1.

 10. “The Most Important Knowledge,” 3.

 11. Dalam Conference Report, April 1923, 
135–36. Perhatikan bahwa penglihatan 
Musa yang dicatat dalam Musa 1 ada-
lah contoh Juruselamat mengucapkan 
firman dari �apa melalui wewenang 
ilahi (lihat “The Father and the Son: A 
Doctrinal Exposition by the First Presi-
dency and the Twelve,” Improvement 
Era, Agustus 1916, 939; dicetak ulang 
dalam Ensign, April 2002, 17). Nas-
kah tulisan suci dan ulasan oleh Joseph 
Fielding Smith dalam bab ini menun-
jukkan bahwa firman dalam Musa 1 
melambangkan pikiran dan kehendak 
Allah �apa.

 12. Dalam Conference Report, April 1923, 
136–137, 139. Lihat juga catatan 11 da-
lam bab ini, yang berlaku juga untuk 
penglihatan Henokh yang dicatat da-
lam Musa 7.

 13. Dalam Conference Report, Oktober 
1953, 58.

 14. “A Witness and a �lessing,” Ensign, 
Juni 1971, 109.

 15. Dalam Conference Report, April 1967, 
122.

 16. Dalam Conference Report, Oktober 
1931, 15.

 17. “A Witness and a �lessing,” 109.
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“Semua kebenaran berasal dari dan mengenai 
tuhan yesus kristus, Penebus dunia.”



55

B A B  2

Juruselamat Kita,  
Yesus Kristus

“Ini hendaknya hal yang paling penting dalam 
pikiran Anda, sekarang dan di setiap saat, bahwa 
Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup yang 
datang ke dunia untuk menyerahkan nyawa-Nya 
agar kita dapat hidup. Itulah kebenarannya, dan 

dasarnya. Di atasnya iman kita dibangun.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Sebagai seorang Rasul, Presiden Joseph Fielding Smith setia ter-
hadap pemanggilannya untuk menjadi salah satu dari “saksi khusus 
bagi nama Kristus di seluruh dunia” (A&P 107:23). Dia mengatakan, 
“Saya berusaha mengasihi Dia, Penebus kita, melebihi segala sesu-
atu yang lain. Itu adalah tugas saya. Saya mengadakan perjalanan 
di seluruh negeri ini sebagai salah satu dari saksi khusus dia. Saya 
tidak dapat menjadi saksi khusus bagi Yesus Kristus jika saya tidak 
memiliki pengetahuan yang mutlak dan positif bahwa Dia adalah 
Putra Allah dan Penebus dunia.” 1

Sebagai seorang ayah, Presiden Smith memiliki pengabdian yang 
sama dengan tanggung jawabnya untuk bersaksi tentang Jurusela-
mat. Pada tanggal 18 Juli 1948, dia mengirimkan surat kepada putra-
nya, Douglas dan Milton, yang sedang melayani sebagai misionaris 
penuh waktu. Dia menulis:

“Terkadang saya duduk dan berpikir, dan sementara membaca 
tulisan suci, saya memikirkan mengenai misi Tuhan kita, apa yang 
telah Dia lakukan untuk saya, dan ketika saya memiliki perasaan ini 
saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya tidak bisa menjadi ti-
dak setia kepada-Nya. Dia mengasihi saya dengan kasih yang sem-
purna, seperti kasih yang telah Dia berikan kepada semua orang, 
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khususnya mereka yang melayani Dia, dan saya harus mengasihi 
Dia dengan segenap kasih yang dapat saya berikan, bahkan mes-
kipun kasih itu tidak sempurna, yang memang tidak seharusnya 
demikian. Kasih Juruselamat adalah luar biasa. Saya tidak tinggal 
di zaman Juruselamat kita; Dia tidak datang sendiri kepada saya. 
Saya belum melihat Dia. �apa-Nya dan Dia belum merasa perlu 
untuk mengizinkan saya memperoleh berkat besar seperti ini. Te-
tapi itu tidak perlu. Saya telah merasakan kehadiran-Nya. Saya tahu 
bahwa Roh Kudus telah menerangi pikiran saya dan mengungkap-
kan Dia kepada saya, sehingga saya benar-benar mengasihi Pene-
bus saya, saya memiliki harapan, dan saya merasa ini benar, lebih 
baik daripada segala sesuatu apa pun dalam kehidupan ini. Saya 
tidak akan memilikinya dengan cara lain. Saya ingin setia kepada-
Nya. Saya tahu Dia mati untuk saya, untuk Anda dan seluruh umat 
manusia agar kita dapat hidup kembali melalui kebangkitan. Saya 
tahu bahwa Dia mati agar saya dapat diampuni dari hal-hal bodoh 
yang saya lakukan, dosa-dosa saya, dan dibersihkan darinya. Kasih 
ini sangat indah. �agaimana mungkin saya dapat, setelah menge-
tahui hal ini, melakukan hal lain kecuali mengasihi Dia, Penebus 
saya. Saya ingin putra-putra saya di ladang misi untuk merasakan 
hal yang sama ini. Saya ingin anak-anak saya dan cucu-cucu saya 
untuk merasakan seperti itu, dan tidak pernah tersesat dari jalan 
kebenaran dan kesalehan.” 2

Salah satu dari putra Presiden Smith menulis:

“Sewaktu anak-anak, sering sekali kami mendengar dia mengata-
kan, ‘Seandainya saja orang-orang di dunia mau memahami perco-
baan-percobaan, kesengsaraan-kesengsaraan, dosa-dosa yang telah 
diambil Tuhan ke atas diri-Nya demi menyelamatkan kita.’ Setiap 
kali dia merujuk pada hal ini, dia menitikkan air mata.

[Pernah] sewaktu saya duduk sendiri bersama ayah saya di ruang 
belajar, saya memerhatikan bahwa dia sedang berpikir sangat ke ras. 
Saya enggan untuk berbicara dalam kondisi hening seperti itu, te-
tapi akhirnya dia berbicara. ‘Ah, anakku, seandainya saja kamu bisa 
berada bersama saya hari Kamis yang lalu sewaktu saya bertemu 
dengan para Pemimpin di bait suci. Ah, seandainya saja kamu bisa 
mendengar mereka bersaksi tentang kasih mereka kepada Tuhan 
dan Juruselamat, Yesus Kristus!’ Dan kemudian dia menundukkan 
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kepalanya, dan air mata mengalir dari wajahnya dan menetes di ke-
mejanya. Lalu, setelah beberapa detik, tanpa mengangkat kepala, te-
tapi mengangguk-anggukkan kepala, dia berkata, ‘Ah, saya sangat 
mengasihi Tuhan dan Juruselamat saya Yesus Kristus!’” 3

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Yesus Kristus adalah Putra Tunggal 
Allah dan Juruselamat dunia.

Izinkan saya mengatakan, dengan sejelas dan segenap kekuatan 
saya, bahwa kita percaya kepada Kristus. Kita menerima Dia tanpa 
ragu sebagai Putra Allah dan Juruselamat dunia.4

Kita tahu bahwa keselamatan datang dari Kristus; bahwa Dia ada-
lah Putra Sulung �apa yang Kekal; bahwa Dia dipilih dan ditahbis-
kan sebelumnya dalam dewan-dewan surga untuk mengerjakan 
pendamaian tak terbatas dan kekal; bahwa Dia dilahirkan ke du-
nia sebagai Putra Allah; dan bahwa Dia telah mendatangkan kehi-
dupan dan kebakaan ke dunia melalui Injil.

Kita sangat percaya bahwa Kristus datang untuk menebus ma-
nusia dari kematian jasmani dan rohani yang didatangkan kepada 
dunia akibat kejatuhan Adam dan bahwa Dia mengambil ke atas 
diri-Nya dosa-dosa seluruh manusia dengan syarat pertobatan ….

Kita percaya bahwa adalah melalui kasih karunia bahwa kita 
diselamatkan setelah semua yang dapat kita lakukan [lihat 2 Nefi 
25:23], dan bahwa dengan membangun di atas landasan penda-
maian Kristus, semua manusia harus mengerjakan keselamatan me-
reka sendiri dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan [lihat Filipi 
2:12; Mormon 9:27].5

Perbedaan di antara Juruselamat kita dan kita semua adalah 
bahwa kita memiliki para ayah yang adalah fana dan oleh karena 
itu tunduk pada kematian. Juruselamat kita tidak memiliki �apa 
fana dan oleh karena itu kematian tunduk pada-Nya. Dia memi-
liki kuasa untuk memberikan nyawa-Nya dan untuk mengambilnya 
lagi [lihat Yohanes 10:17–18], tetapi kita tidak memiliki kuasa untuk 
memberikan nyawa kita dan untuk mengambilnya lagi. Adalah me-
lalui pendamaian Yesus Kristus bahwa kita menerima kehidupan 
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kekal; melalui kebangkitan orang mati dan kepatuhan terhadap 
asas-asas Injil.6

Dia sesungguhnya adalah Putra Tunggal Allah, dan melalui ka-
sih karunia-Nya, dan kasih karunia �apa-Nya, telah menebus kita 
dari dosa dengan syarat pertobatan kita. Kita tahu bahwa Dia te-
lah bangkit dari antara orang mati, bahwa Dia telah naik ke tempat 
tinggi, telah membawa tawanan-tawanan [lihat Mazmur 68:18], dan 
telah menjadi pokok keselamatan bagi semua yang mau percaya, 
yang mau bertobat dari dosa-dosa mereka dan menerima Dia seba-
gai Penebus dunia [lihat Ibrani 5:9]. Para Orang Suci Zaman Akhir 
tidak dibiarkan dalam keadaan ragu mengenai hal-hal ini.7

Meskipun manusia bisa membuat rencana, menerima teori, 
memperkenalkan tradisi-tradisi aneh, dan mengumpulkan serta 
mengajarkan banyak ajaran yang unik, ada satu ajaran menda-
sar, dan yang tidak bisa kita lupakan: semua kebenaran berasal 
dari dan mengenai Tuhan Yesus Kristus, Penebus dunia. Kita me-
nerima Dia sebagai Putra Tunggal �apa dalam daging, satu-satu-
nya yang pernah tinggal dalam daging yang memiliki �apa yang 
baka. Karena hak kesulungan-Nya dan kondisi-kondisi yang me-
nyertai kedatangan-Nya ke bumi, Dia menjadi Penebus manusia; 
dan melalui pencurahan darah-Nya kita memiliki kesempatan isti-
mewa untuk kembali ke hadirat �apa kita, dengan syarat jika kita 
mau bertobat dan menerima rencana besar penebusan di mana 
Dia adalah penciptanya.8

Kita bersaksi bahwa Injil Yesus Kristus adalah rencana kese-
lamatan; dan bahwa melalui kurban pendamaian Tuhan kita se-
mua manusia akan dibangkitkan dalam kebakaan, untuk dihakimi 
oleh-Nya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dalam daging; 
dan bahwa mereka yang percaya dan mematuhi kegenapan hu-
kum Injil akan dibangkitkan pada kehidupan kekal dalam kera-
jaan �apa kita.9
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2
Kita menjadi putra dan putri Yesus Kristus 

melalui Pendamaian-Nya dan melalui 
perjanjian kepatuhan kita kepada-Nya.

�apa kita di surga adalah �apa Yesus Kristus, baik dalam roh 
maupun dalam daging. Juruselamat kita adalah Putra Sulung dalam 
roh, Putra Tunggal dalam daging.10

Dia [Yesus Kristus] adalah Kakak Tertua kita dan dihormati oleh 
�apa dengan kegenapan wewenang dan kuasa sebagai anggota 
Presidensi agung, dari �apa, Putra, dan Roh Kudus.11

“kita menjadi anak-anak, putra dan putri yesus kristus, 
melalui perjanjian kepatuhan kita kepada-nya.”
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Tulisan suci kita mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah �apa 
dan Putra. Kebenaran yang sederhana adalah bahwa Dia adalah 
Putra Allah melalui kelahiran, baik dalam roh maupun dalam da-
ging. Dia adalah �apa karena pekerjaan yang telah Dia lakukan.12

Juruselamat menjadi �apa kita, dalam arti di mana istilah ini digu-
nakan dalam tulisan suci, karena Dia menawarkan kepada kita kehi-
dupan, kehidupan kekal, melalui pendamaian yang Dia buat untuk 
kita. Dalam instruksi hebat yang diberikan oleh Raja �enyamin kita 
menemukan ini: “Dan sekarang, karena perjanjian yang telah kamu 
buat, kamu akan disebut anak-anak Kristus, putra-Nya, dan  putri-
Nya; karena lihatlah, hari ini Dia telah secara rohani memperanak-
kanmu; karena kamu berkata bahwa hatimu diubah melalui iman 
pada nama-Nya; oleh karena itu, kamu dilahirkan dari-Nya dan 
telah menjadi putra-Nya dan putri-Nya.” [Mosia 5:7; lihat juga ayat 
8–11].

Maka, kita menjadi anak-anak, putra dan putri Yesus Kristus, me-
lalui perjanjian kepatuhan kita kepada-Nya. Karena wewenang  ilahi-
Nya dan pengurbanan di kayu salib, kita menjadi putra dan putri 
yang diperanakkan secara rohani, dan Dia adalah �apa kita.13

Seperti orang-orang Nefi di zaman Raja �enyamin, kita para 
Orang Suci Zaman Akhir juga telah mengambil ke atas diri kita nama 
Kristus [lihat Mosia 5:1–9; 6:1–2]. Setiap minggu dalam pertemuan 
sakramen, sebagaimana kita diperintahkan untuk melakukannya, 
kita mengambil ke atas diri kita nama-Nya untuk selalu mengingat 
Dia dan itulah perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Nefi.14

3
Juruselamat telah mengungkapkan Diri-Nya dalam 

dispensasi ini, dan kita masing-masing dapat 
memiliki kesaksian yang bertahan mengenai Dia.

Kita menerima Yesus sebagai Penebus dunia. Kita tahu … bahwa 
Dia mengungkapkan diri-Nya dalam dispensasi ini. Kita tidak ber-
gantung pada kesaksian … orang-orang layak zaman dahulu, 
yang hidup di zaman-Nya dan berkomunikasi dengan-Nya dalam 
 pelayanan-Nya, dan kepada mereka Dia menampakkan diri sete-
lah kebangkitan-Nya. Kita memiliki saksi-saksi yang hidup di zaman 
kita sendiri, yang telah melihat Dia, yang tahu bahwa Dia hidup 
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dan telah bersaksi kepada kita dan kepada dunia mengenai fakta 
ini. Kita tahu kesaksian mereka benar. Joseph Smith tidak dibiarkan 
sendiri untuk memberikan kesaksian dalam dispensasi ini menge-
nai Yesus Kristus, karena Tuhan mengangkat saksi-saksi lain yang, 
bersama Nabi Joseph Smith, melihat Penebus, menerima petunjuk 
dari Dia dan melihat Dia dalam surga duduk di sebelah kanan �apa 
yang dikelilingi oleh malaikat-malaikat kudus. Mereka telah mem-
beri kita kesaksian mereka yang akan melawan dunia untuk meng-
hukum mereka semua yang tidak mengindahkannya.

Tetapi sebagai anggota Gereja kita juga tidak bergantung pada 
kesaksian Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon atau orang-
orang lain yang sekarang sudah meninggal, yang dalam dispensasi 
ini telah menerima wahyu dan penglihatan-penglihatan indah dari 
Tuhan yang melaluinya mereka tahu bahwa Yesus hidup dan ada-
lah Penebus dunia. Kita memiliki kesaksian pribadi yang diberikan 
melalui Roh Tuhan kepada semua yang telah hidup sesuai dengan 
Injil. Jika kita telah hidup selaras dengan kebenaran setelah dibap-
tis untuk pengampunan dosa-dosa kita, dan dikukuhkan melalui 
penumpangan tangan untuk menerima karunia Roh Kudus, Tuhan 
telah mengungkapkan kepada kita secara pribadi bahwa hal-hal ini 
adalah benar. Kita tidak bergantung pada kesaksian orang lain mana 
pun untuk pengetahuan ini karena kita tahu melalui Roh bahwa 
Yesus adalah Kristus, Penebus dunia.15

Jika ada satu hal yang mendatangkan sukacita dan kedamaian 
dan kepuasan kepada hati manusia, melampaui hal lain apa pun 
yang saya ketahui, itu adalah kesaksian terus-menerus yang saya 
miliki, dan yang Anda miliki, bahwa Yesus Kristus adalah Putra 
Allah. Itu adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Orang bo-
leh menyerangnya; mereka mungkin mengolok-oloknya; mereka 
mungkin menyatakan bahwa dia bukan Penebus dunia, bahwa 
misi-Nya tidak benar, atau bahwa tujuannya, melalui pencurahan 
darah-Nya, bukan untuk memungkinkan semua manusia memper-
oleh pengampunan dari dosa-dosa dengan syarat pertobatan me-
reka. Mereka mungkin menolak percaya kepada kebangkitan dari 
antara orang-orang mati, atau bahkan bahwa Kristus sendiri da-
tang, sebagaimana yang Tulisan Suci nyatakan, setelah Dia dibu-
nuh oleh musuh-musuh-Nya; walaupun demikian kebenaran tetap 
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ada. Dia sesungguhnya telah mati untuk dosa-dosa dunia, Dia se-
sungguhnya telah mendatangkan penebusan dari kematian, Dia 
sesungguhnya memberikan kepada manusia kesempatan untuk ber-
tobat, dan pengampunan dari dosa-dosa melalui kepercayaan dan 
penerimaan mereka terhadap asas-asas Injil, dan terhadap misi-
Nya.  Kebenaran-kebenaran ini adalah penting, ini akan bertahan; 
 kebenaran- kebenaran ini tidak dapat dimusnahkan terlepas apa pun 
yang manusia mungkin katakan atau pikirkan.16

“Ini hendaknya hal yang paling penting dalam pikiran Anda, se-
karang dan di setiap saat, bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah 
yang hidup yang datang ke dunia untuk menyerahkan nyawa-Nya 
agar kita dapat hidup. Itulah kebenarannya, dan dasarnya. Diatas-
nya iman kita dibangun.” 17

4
Kita semua hendaknya mencontoh 

pola kehidupan Yesus Kristus.

Teladan terbesar yang pernah diberikan kepada manusia adalah 
teladan dari Putra Allah sendiri. Dia memiliki kehidupan yang sem-
purna. Dia melakukan segala sesuatu dengan baik dan mampu me-
ngatakan kepada semua orang, “Ikutlah Aku,” [2 Nefi 31:10] dan kita 
semua hendaknya mencontoh pola kehidupan-Nya.

Saya akan memberikan kepada Anda sebuah contoh dari 
 kehidupan-Nya. Dia mengajar orang bagaimana berdoa dan ke-
mudian berfirman, “Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, kamu mesti berjaga-jaga dan berdoa selalu, agar jangan 
kamu digoda oleh si iblis, dan kamu dituntun tertawan olehnya. 
Dan sebagaimana Aku telah berdoa di antara kamu demikian pula 
kamu hendaknya berdoa di dalam gereja-Ku, di antara umat-Ku 
yang bertobat dan dibaptis dalam nama-Ku. Lihatlah Aku adalah 
terang; Aku telah mewujudkan teladan bagimu .… Oleh karena 
itu, tegakkanlah terangmu agar boleh bersinar bagi dunia. Lihatlah 
Aku adalah terang yang hendaknya kamu tegakkan—apa yang te-
lah kamu lihat Aku lakukan ….” [3 Nefi 18:15–16, 24].

Mungkin nasihat-Nya yang paling sempurna mengenai hal ini 
diberikan kepada murid-murid dari orang Nefi. “Orang macam 
apakah seharusnya kamu adanya?” Dia bertanya, dan kemudian 
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memberikan jawaban ini: “Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, 
bahkan seperti Aku” [3 Nefi 27:27].18

Kita harus percaya kepada Kristus dan mencontoh pola  kehidupan-
Nya. Kita harus dibaptis seperti Dia dibaptis. Kita harus menyem-
bah �apa seperti Dia menyembah. Kita harus melakukan kehendak 
�apa seperti yang Dia melakukannya. Kita harus berusaha berbuat 
baik dan mengerjakan kesalehan seperti yang Dia lakukan. Dia ada-
lah Teladan �esar kita, Teladan Awal keselamatan.19

Ketika Anda memiliki masalah dan perlu membuat pilihan, buat-
lah pilihan itu dengan menanyakan kepada diri Anda sendiri, “Apa 
yang akan Yesus lakukan?” Maka lakukanlah seperti yang akan Dia 
lakukan.

Anda dapat merasakan sukacita kehadiran-Nya dan memiliki 
 ilham-Nya untuk membimbing Anda setiap hari dari kehidupan 
Anda jika Anda mau mencarinya dan hidup layak untuk mempero-
lehnya. Kasih Yesus dan kekuatan menghibur dari Roh Kudus-Nya 
dapat menjadi nyata bagi Anda sebagaimana kasih dan kekuatan 
menghibur itu nyata bagi anak-anak yang mendekat kepada-Nya 
ketika Dia hidup di bumi.20

Saya ingin mengatakan bahwa mereka yang mengikuti teladan-
Nya akan menjadi seperti Dia dan dimuliakan dengan-Nya dalam 
kerajaan �apa-Nya; untuk memperoleh kehormatan, kuasa, dan we-
wenang. Kepada beberapa murid orang Nefi yang telah mengikuti 
Dia dengan maksud hati yang sepenuhnya Dia berfirman, “… kamu 
akan menjadi bahkan seperti Aku, dan Aku bahkan seperti �apa; 
dan �apa dan Aku adalah satu” [3 Nefi 28:10] ….

Saya berdoa semoga kita semua dapat berjalan mengikuti jejak-
Nya dan mematuhi perintah-perintah-Nya agar kita dapat menjadi 
seperti Dia. Inilah keinginanku. Saya harap Anda memiliki kei-
nginan yang sama.21

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Bagaimana	menurut	Anda	anak-anak	Presiden	Smith	terpenga-

ruh oleh kesaksiannya dan perasaannya mengenai kasih kepada 
Juruselamat? (lihat “Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith”). 
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Pikirkan apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan ka-
sih Anda kepada Juruselamat dan bagikan kesaksian Anda ten-
tang Dia.

•	 Presiden	Smith	menyatakan	bahwa	“semua	kebenaran	berasal	
dari dan mengenai Tuhan Yesus Kristus, Penebus dunia” (bagian 
1). Dalam hal-hal apa kebenaran ini dapat memengaruhi kehi-
dupan pribadi kita? Dalam hal-hal apa kebenaran ini dapat me-
mengaruhi rumah kita?

•	 Dalam	hal	apa	ajaran-ajaran	dalam	bagian	2	membantu	Anda	me-
mahami hubungan Anda dengan Juruselamat? Apa artinya bagi 
Anda mengambil nama Kristus ke atas diri Anda?

•	 Presiden	Smith	memperingatkan	bahwa	sejumlah	orang	akan	me-
nyerang dan mengolok-olok kebenaran mengenai Yesus Kristus 
dan Pendamaian-Nya (lihat bagian 3). �agaimana kita dapat mem-
perkuat kesaksian kita agar kita dapat menghadapi  tantangan-
tantangan? �agaimana orang tua dapat membantu anak-anak 
memperkuat kesaksian mereka?

•	 Pikirkanlah	nasihat	Presiden	Smith	untuk	menanyakan	“Apa	
yang akan Yesus lakukan?” (bagian 4). Apa beberapa cara khu-
sus yang dapat kita gunakan untuk mencontoh pola kehidupan 
Yesus Kristus? Ketika kita mengikuti teladan-Nya, bagaimana kita 
dapat memengaruhi kehidupan orang lain?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Yohanes 14:6; 1 Nefi 10:6; Mosia 3:5–7; Helaman 5:12; 3 Nefi 

11:3–7; A&P 34:1–3; 76:22–24; Joseph Smith—Sejarah 1:17

Bantuan Mengajar
“[Hindari] godaan untuk mencakup terlalu banyak materi …. Kita 

mengajar orang, bukan semata-mata masalah pokok bahasan; dan 
… setiap garis besar pelajaran yang pernah saya lihat akan se-
cara tak terelakkan memiliki lebih banyak di dalamnya daripada 
yang mungkin dapat kita cakup dalam waktu yang disediakan” 
( Jeffrey R. Holland, “Teaching and Learning in the Church,” En-
sign, Juni 2007, 91).
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Catatan
 1. “Message of President Joseph Fielding 
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Joseph Fielding Smith, Perpustakaan 
Sejarah Gereja), 2.
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“kita hidup dan tinggal bersama [Bapa kita di Surga] 
sebelum landasan bumi ini diletakkan.”
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Rencana Keselamatan

“Bapa kita di surga menetapkan rencana 
keselamatan bagi anak-anak roh-Nya … untuk 
memungkinkan mereka maju dan berkembang 
sampai mereka memperoleh kehidupan kekal.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Pada tanggal 29 April 1901, adik perempuan Joseph Fielding Smith 
yang berusia 18 tahun Alice meninggal dunia setelah menderita pe-
nyakit yang sudah lama dideritanya. Joseph baru saja menyelesai-
kan misi penuh waktu di Inggris. Tanggapannya terhadap berita 
tentang kematian Alice mengungkapkan kasihnya terhadap kelu-
arganya dan kesaksiannya terhadap rencana keselamatan. “Itu me-
rupakan cobaan yang sangat berat bagi kami semua,” dia mencatat 
dalam jurnalnya. “Saya tidak menyadari tingkat keparahan penyakit-
nya meskipun saya tahu dia sakit. Saya berharap sepenuhnya untuk 
bertemu lagi dengannya bersama anggota keluarga lainnya dalam 
waktu beberapa minggu, tetapi saya ingin kehendak Allah yang ter-
jadi. Justru pada saat seperti itulah harapan-harapan yang diberikan 
Injil kepada kita yang paling dinantikan. Kita semua akan bertemu 
lagi di dunia yang akan datang untuk menikmati kegembiraan dan 
berkat-berkat dari keberadaan masing-masing, di mana ikatan ke-
luarga tidak akan lagi diputuskan, melainkan kita semua akan hi-
dup untuk menerima berkat-berkat, dan menikmati belas kasihan 
lembut dari �apa kita di surga. Saya harap saya selalu berjalan di 
jalan kebenaran, dan menghormati nama yang saya sandang, agar 
ketika saya bertemu dengan sanak saudara saya yang telah mening-
gal akan menjadi peristiwa yang paling manis dan abadi bagi saya, 
itulah doa rendah hati saya.” 1

Melayani sebagai Rasul dan kemudian sebagai Presiden Gereja, 
Presiden Joseph Fielding Smith berulang kali bersaksi mengenai 
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harapan yang datang melalui pemahaman Injil. Dia mengajarkan, 
“Kita memiliki rencana keselamatan; kita melaksanakan Injil; dan 
Injil adalah satu-satunya harapan dunia, satu-satunya jalan yang 
akan mendatangkan kedamaian di bumi dan memperbaiki kesa-
lahan yang ada di semua bangsa.” 2

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Di dunia roh prafana, kita bersukacita saat mengetahui 
tentang rencana keselamatan Bapa Surgawi.

Kita semua adalah anggota keluarga dari �apa kita di Surga. Kita 
hidup dan tinggal bersama-Nya sebelum landasan bumi ini dile-
takkan. Kita melihat wajah-Nya, merasakan kasih-Nya, dan mende-
ngar ajaran-ajaran-Nya, dan Dia menetapkan hukum-hukum agar 
kita bisa maju dan berkembang dan memperoleh unit-unit kelu-
arga kekal kita sendiri.3

�apa Kita di surga menetapkan sebuah rencana keselamatan bagi 
anak-anak roh-Nya. Rencana ini dirancang untuk memungkinkan 
mereka maju dan berkembang sampai mereka memperoleh kehi-
dupan kekal, yaitu jenis kehidupan yang dialami �apa kita di Surga. 
Rencana ini adalah untuk memungkinkan anak-anak Allah menjadi 
seperti Dia dan memiliki kuasa dan kebijaksanaan dan pengetahuan 
seperti yang Dia miliki.4

Kita belajar dari Mutiara yang Sangat �erharga, bahwa terda-
pat sidang yang diadakan di surga, ketika Tuhan memanggil para 
roh anak-anak-Nya untuk berkumpul di hadapan-Nya dan menya-
jikan kepada mereka sebuah rencana yang dengan rencana terse-
but mereka harus datang ke bumi ini, mengalami kehidupan fana 
dan mendapatkan tubuh jasmani, lulus melewati percobaan kefa-
naan dan kemudian melanjutkan ke permuliaan yang lebih tinggi 
melalui kebangkitan yang harus dimungkinkan melalui pendamaian 
Putra Tunggal-Nya, Yesus Krisus [lihat Musa 4:1–2; Abraham 3:22–
28]. Pemikiran mengenai melewati kefanaan dan mengalami semua 
kesulitan hidup di bumi di mana mereka akan mendapatkan peng-
alaman melalui penderitaan, rasa sakit, kesedihan, godaan, dan ke-
sengsaraan, maupun kesenangan hidup dalam kehidupan duniawi, 
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dan kemudian, jika setia, lulus melewati kebangkitan menuju kehi-
dupan kekal dalam kerajaan Allah, untuk menjadi seperti Dia [lihat 
1 Yohanes 3:2], mengisi mereka dengan roh sukacita, dan mereka 
“bersorak-sorai” [lihat Ayub 38:4–7]. Pengalaman dan pengetahuan 
yang diperoleh dalam kehidupan fana ini, yang tidak dapat dipero-
leh dengan cara lain, dan menerima tubuh jasmani adalah penting 
bagi permuliaan mereka.5

2
Kejatuhan Adam dan Hawa adalah bagian 

dari rencana Bapa Surgawi.

Rencana keselamatan, atau perangkat hukum, yang dikenal se-
bagai Injil Yerus Kristus, disahkan di surga, sebelum landasan du-
nia diletakkan. Telah ditentukan di sana bahwa Adam bapa kita 
harus datang ke bumi ini dan menjadi pemimpin seluruh keluarga 
manusia. Itu adalah bagian dari rencana besar ini, bahwa dia harus 
makan buah terlarang dan jatuh, sehingga mendatangkan penderi-
taan dan kematian ke dalam dunia, bahkan untuk kebaikan akhir 
anak-anak-Nya.6

kejatuhan adam dan hawa “mendatangkan rasa sakit, itu 
mendatangkan kesedihan, itu mendatangkan kematian; 

tetapi … itu mendatangkan berkat-berkat juga.”
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Kejatuhan adalah bagian penting dari pencobaan fana manusia 
.… Seandainya Adam dan Hawa tidak mengambil bagian, karunia 
besar kefanaan tidak akan datang kepada mereka. Selain itu, me-
reka tidak akan memiliki keturunan, dan perintah besar yang Tuhan 
berikan kepada mereka tidak akan digenapi.7

Kejatuhan Adam mendatangkan semua kesulitan hidup dari ke-
fanaan. Kejatuhan tersebut mendatangkan rasa sakit, itu menda-
tangkan kesedihan, itu mendatangkan kematian; tetapi kita tidak 
boleh lupa akan fakta bahwa itu mendatangkan berkat-berkat juga 
.… Itu mendatangkan berkat pengetahuan dan pemahaman dan 
kehidupan fana.8

3
Yesus Kristus menawarkan Diri-Nya sebagai 

kurban untuk menyelamatkan kita dari 
Kejatuhan dan dari dosa-dosa kita.

Pelanggaran Adam menyebabkan dua kematian ini, kematian 
rohani dan jasmani—manusia disingkirkan dari hadirat Allah, dan 
menjadi fana dan rentan terhadap semua penyakit jasmani. Agar dia 
bisa dikembalikan, harus ada pendamaian terhadap hukum yang 
telah dilanggar. Keadilan menuntut itu.9

Adalah wajar sekali dan adil bahwa dia yang melakukan kesa-
lahan harus membayar hukuman—menebus kesalahannya. Oleh 
karena itu, ketika Adam menjadi pelanggar hukum, keadilan me-
nuntut bahwa dia, dan bukan orang lain, harus menderita atas dosa 
tersebut dan membayar hukuman dengan nyawanya. Tetapi Adam, 
karena melanggar hukum, dia sendiri terkena kutukan, dan karena 
berada di bawah kutukan dia tidak dapat menebus, atau mengem-
balikan apa yang telah dilakukan. Demikian pula anak-anaknya 
juga tidak bisa, karena mereka juga berada dalam kutukan, dan itu 
menuntut seseorang yang tidak berada dalam kutukan untuk me-
nebus dosa awal itu. Selain itu, karena kita semua berada dalam ku-
tukan, kita juga tidak berdaya terhadap dosa kita masing-masing. 
Oleh karena itu, perlu bagi �apa untuk mengutus Putra Tunggal-
Nya, yang bebas dari dosa, untuk menebus dosa-dosa kita maupun 
pelanggaran Adam, yang berdasarkan tuntutan keadilan harus dila-
kukan. Dengan demikian Dia menawarkan diri-Nya sebagai kurban 



B a B  3

71

pendamaian bagi dosa-dosa, dan melalui kematian-Nya di kayu sa-
lib Dia mengambil ke atas diri-Nya sendiri pelanggaran Adam dan 
dosa kita masing-masing, sehingga menebus kita dari kejatuhan, 
dan dari  dosa-dosa kita, dengan syarat pertobatan.10

Adalah tugas kita untuk mengajarkan misi Yesus Kristus. Me-
ngapa Dia datang? Apa yang Dia lakukan untuk kita? �agaimana 
kita memperoleh manfaat dari misi itu? Apa yang Dia kurbankan 
untuk melakukannya? Terlebih lagi, itu membutuhkan pengurbanan 
nyawa-Nya, ya, lebih dari nyawanya! Apa yang Dia lakukan selain 
dipaku di kayu salib? Mengapa dia dipaku di sana? Dia dipaku di 
sana agar darah-Nya dapat dicurahkan untuk menebus kita dari 
hukuman yang paling mengerikan ini yang dapat terjadi, disingkir-
kan dari hadirat Allah. Dia mati di kayu salib untuk membawa kita 
kembali, agar tubuh dan roh kita dipersatukan kembali. Dia mem-
beri kita kesempatan istimewa itu. Jika kita mau percaya kepada-
Nya dan mematuhi perintah-perintah-Nya, Dia mati untuk kita agar 
kita dapat menerima pengampunan akan dosa-dosa kita dan tidak 
dituntut untuk membayar hukuman. Dia telah membayar hukuman 
tersebut ….

… Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apa yang telah 
Dia lakukan untuk kita. Dia tidak harus mati, Dia bisa menolaknya. 
Dia melakukannya dengan sukarela. Dia melakukannya karena itu 
adalah perintah dari �apa-Nya. Dia tahu penderitaan yang bagai-
mana yang akan Dia alami; namun, karena kasih-Nya kepada kita, 
Dia bersedia untuk melakukannya ….

Paku-paku yang ditancapkan ke dalam tangan-Nya dan ke da-
lam kaki Juruselamat merupakan bagian terkecil dari penderitaan-
Nya. Saya pikir, kita memiliki kebiasaan untuk berpikir atau merasa 
bahwa penderitaan terbesar yang Dia alami adalah dipaku di kayu 
salib dan dibiarkan tergantung di sana. Ya, itu adalah suatu periode 
dalam sejarah dunia ketika ribuan orang menderita dengan cara se-
perti itu. Jadi penderitaan-Nya, sepanjang yang berhubungan de-
ngan penyaliban, tidak lebih berat daripada yang telah dialami oleh 
orang-orang lain yang disalib seperti itu. Lalu, apa penderitaan be-
rat yang dialami-Nya? Saya berharap kita dapat membantu setiap 
anggota Gereja ini memahami mengenai fakta ini: Penderitaan be-
rat yang Dia alami terjadi bahkan sebelum dia pergi ke kayu salib. 
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Itu terjadi di Taman Getsemani, demikianlah menurut yang dibe-
ritahukan tulisan suci kepada kita, bahwa darah keluar dari setiap 
pori tubuh-Nya; dan dalam keperihan jiwa-Nya yang luar biasa, 
Dia berseru kepada �apa-Nya. Penderitaan berat yang Dia alami 
bukan karena paku-paku yang ditancapkan ke dalam tangan dan 
 kaki-Nya. Sekarang jangan menanyakan kepada saya bagaimana itu 
dilakukan karena saya tidak tahu. Tidak seorang pun tahu. Semua 
yang kita ketahui adalah bahwa dalam satu hal Dia mengambil ke 
atas diri-Nya hukuman yang luar biasa berat itu. Dia mengambil ke 
atas diri-Nya pelanggaran-pelanggaran kita, dan Dia telah memba-
yar, harga penyiksaan.

Pikirkan mengenai Juruselamat yang menanggung beban ga-
bungan setiap individu—beban siksaan—yang dalam beberapa hal 
menurut saya, tidak dapat saya pahami; saya hanya menerima—
yang telah membuat Dia menderita rasa nyeri yang perih, yang jika 
dibandingkan dengan paku-paku yang ditancapkan dalam tangan 
dan kaki-Nya adalah sangat kecil. Dia berseru dalam kesedihan-Nya 
yang mendalam, kepada �apa-Nya, “Jikalau cawan ini tidak mung-
kin lalu, kecuali apabila Aku meminumnya!” dan cawan itu tidak 
dapat lalu [lihat Matius 26:42; Markus 14:36; Lukas 22:42]. Izinkan 
saya membacanya untuk Anda gambaran singkat di sini mengenai 
apa yang Tuhan katakan mengenai hal tersebut:

“Karena lihatlah, Aku, Allah, telah menderita hal-hal ini bagi se-
mua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan 
bertobat;

Tetapi jika mereka tidak akan bertobat mereka mesti menderita 
bahkan seperti Aku;

Yang penderitaan itu menyebabkan diri-Ku, bahkan Allah, yang 
terbesar dari semuanya, gemetar karena rasa sakit, dan berdarah 
pada setiap pori, dan menderita baik tubuh maupun roh—dan 
menghendaki bahwa Aku boleh tidak meminum cawan yang pa-
hit, dan menciut—

Walaupun demikian, kemuliaan bagi �apa dan Aku meminum 
cawan dan menyelesaikan persiapan-Ku bagi anak-anak manusia” 
[A&P 19:16–19].
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Ketika saya membaca ayat-ayat tersebut, itu membuat saya men-
jadi rendah hati. Kasih-Nya kepada umat manusia, kepada dunia, 
sedemikian besar sehingga Dia bersedia menanggung beban yang 
tidak dapat ditanggung oleh manusia fana mana pun, dan memba-
yar harga yang sangat mahal yang tidak dapat dibayar oleh siapa 
pun, agar kita dapat terbebas.11

Putra Allah [berfirman]: “Saya akan turun dan membayar harga 
tersebut. Saya akan menjadi Penebus dan menebus manusia dari 
pelanggaran Adam. Saya akan mengambil ke atas diri saya dosa-
dosa dunia dan menebus atau menyelamatkan setiap jiwa dari  dosa- 
dosanya sendiri jika mereka bersedia bertobat.” 12

Saya akan memberikan sebuah contoh: Seorang pria sedang ber-
jalan di sebuah jalan dan terjatuh ke dalam sebuah lubang yang be-
gitu dalam dan gelap sehingga dia tidak dapat naik ke permukaan 
dan mendapatkan kebebasannya. �agaimanakah dia dapat menye-
lamatkan dirinya dari situasi sulit yang dihadapinya? �ukan melalui 
usaha-usahanya sendiri, karena tidak ada cara untuk menyelamat-
kan diri dari dalam lubang tersebut. Dia berseru untuk meminta 
bantuan, dan seseorang yang baik hati, mendengar teriakan per-
mintaan bantuannya, bergegas untuk memberikan bantuan dan de-
ngan menurunkan tangga, memberi dia cara untuk naik kembali 
ke permukaan tanah. Tepat seperti inilah Adam menempatkan di-
rinya dan keturunannya, ketika dia makan buah terlarang. Karena 
semua orang berada dalam lubang, tidak satu pun yang dapat naik 
ke permukaan dan membantu yang lainnya. Lubang tersebut ada-
lah lambang dari penyingkiran dari hadirat Tuhan dan kematian jas-
mani, berakhirnya tubuh jasmani. Dan karena semua orang akan 
menderita, tidak satu pun yang dapat memberikan cara untuk me-
nyelamatkan diri.13

Juruselamat datang, tidak berada di dalam lubang tersebut, dan 
menurunkan tangga. Dia turun ke dalam lubang dan memungkin-
kan kita menggunakan tangga tersebut untuk menyelamatkan diri.14

Dengan belas kasihan-Nya yang tak terbatas, �apa mendengar 
seruan anak-anak-Nya dan mengirimkan Putra Tunggal-Nya, yang 
tidak perlu mengalami kematian dan juga tidak memiliki dosa, un-
tuk memberikan cara untuk menyelamatkan diri. Dia melakukan ini 
melalui Pendamaian tak terbatas-Nya dan Injil yang abadi.15
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Rasa syukur hati kita hendaknya terisi hingga melimpah dengan 
kasih dan kepatuhan kepada belas kasihan [ Juruselamat] yang  besar 
dan lembut. Karena apa yang telah Dia lakukan kita hendaknya 
 tidak pernah gagal untuk melakukan apa yang Dia harapkan agar 
kita lakukan. Dia telah membeli kita dengan harga, harga pende-
ritaan besar dan penumpahan darah-Nya dalam pengurbanan di 
kayu salib.16

4
Dengan membangun di atas landasan 

Pendamaian Yesus Kristus, kita mengupayakan 
keselamatan kita sendiri selama kefanaan.

Juruselamat kita Yesus Kristus adalah tokoh sentral dalam ren-
cana besar kemajuan dan keselamatan.17

Dengan membangun di atas landasan pendamaian, rencana ke-
selamatan mencakup hal-hal berikut:

Pertama, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus; kita ha-
rus menerima Dia sebagai Putra Allah; kita harus percaya kepada-
Nya, mengandalkan firman-Nya, dan berhasrat untuk memperoleh 
berkat-berkat yang datang melalui kepatuhan pada hukum-hukum-
Nya.

Kedua, kita harus bertobat dari dosa-dosa kita; kita harus me-
ninggalkan dunia; kita harus memutuskan dalam hati kita, tanpa 
ragu, bahwa kita akan hidup dengan saleh dan jujur.

Ketiga, kita harus dibaptis di dalam air, oleh seseorang yang me-
miliki wewenang, yang memiliki kuasa untuk mengikat di bumi dan 
memeteraikan di surga; melalui tata cara sakral ini kita harus ber-
janji untuk melayani Tuhan dan mematuhi perintah-perintah-Nya.

Keempat, kita harus menerima karunia Roh Kudus; kita harus 
dilahirkan kembali; dosa dan kedurhakaan kita harus dibakar dari 
jiwa kita seolah-olah oleh api; kita harus diciptakan baru oleh ku-
asa Roh Kudus.

Kelima, kita harus bertahan sampai akhir; kita harus mematuhi 
perintah-perintah setelah dibaptis; kita harus mengerjakan kese-
lamatan kita dengan rasa takut dan gemetar di hadapan Tuhan; 
kita harus hidup sedemikian rupa agar dapat memperoleh sifat-sifat 
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“juruselamat kita, yesus kristus, adalah tokoh sentral 
dalam rencana besar kemajuan dan keselamatan.”

Ke-Allah-an dan menjadi orang yang dapat menikmati kemuliaan 
dan keajaiban kerajaan selestial.18

Sekarang saya bersaksi bahwa hukum-hukum ini yang orang ha-
rus patuhi untuk memperoleh keselamatan, dan yang mencakup In-
jil Yesus Kristus, telah diwahyukan di zaman sekarang kepada para 
nabi dan rasul, dan bahwa hukum-hukum ini sekarang disahkan 
oleh gereja-Nya, yang telah Dia tegakkan kembali di atas bumi.19

Kita semua di dunia fana ini, berada dalam percobaan. Kita di-
kirim ke sini terutama sekali untuk mendapatkan tabernakel [tu-
buh] bagi roh-roh kekal kita; kedua, untuk diuji melalui percobaan, 
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untuk mengalami kesengsaraan maupun sukacita dan kebahagi-
aan berlimpah yang dapat diperoleh melalui perjanjian sakral de-
ngan mematuhi asas-asas kekal Injil. Kefanaan, sebagaimana yang 
diberitahukan Lehi kepada anak-anaknya, adalah “keadaan perco-
baan” (2 Nefi 2:21). Di sinilah kita akan dicobai dan diuji untuk me-
lihat apakah kita, ketika disingkirkan dari hadirat �apa Kekal kita 
tetapi masih diajar dengan cara kehidupan kekal, akan mengasihi 
dan menghormati Dia dan setiap kepada Putra Tunggal-Nya, Yesus 
Kristus.20

Kita datang ke sini untuk diuji dan dibuktikan dengan mengha-
dapi kejahatan maupun kebaikan .… �apa telah mengizinkan Setan 
dan bala tentaranya untuk menggoda kita, tetapi dengan bimbingan 
Roh Tuhan dan perintah-perintah yang diberikan melalui wahyu, 
kita siap untuk membuat pilihan kita. Jika kita berbuat kejahatan, 
kita telah dijanjikan bahwa kita akan dihukum; jika kita berbuat ke-
baikan, kita akan menerima pahala kekal kesalehan.21

Percobaan fana ini [adalah] periode yang singkat, hanya rentang 
waktu singkat yang menghubungkan periode waktu kekal di masa 
lalu dengan periode waktu kekal di masa yang akan datang. Na-
mun ini [merupakan] periode yang sangat penting .… Kehidupan ini 
adalah periode yang paling penting dalam keberadaan kekal kita.22

5
Semua orang akan menerima berkat kebangkitan 

melalui Pendamaian Yesus Kristus.

Kita datang ke dunia ini untuk mati. Kita semua memahami itu 
sebelum kita datang ke sini. Itu adalah bagian dari rencana, se-
mua telah dibahas dan diatur jauh sebelum manusia ditempatkan 
di bumi .… Kita siap dan bersedia melakukan perjalanan itu dari 
hadirat Allah dalam runia roh ke dunia fana, di sini untuk menga-
lami penderitaan semua yang berhubungan dengan kehidupan ini; 
mengalami semua kesenangan dan kesedihan, dan untuk mati; dan 
kematian sama pentingnya dengan kelahiran.23

Kematian jasmani, atau kematian manusia fana, bukan perpi-
sahan permanen antara roh dan tubuh dari daging, meskipun fakta 
bahwa tubuh kembali lagi pada unsur-unsur pembuat tubuh itu, te-
tapi ini hanya merupakan perpisahan sementara yang akan berhenti 
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di hari kebangkitan ketika tubuh akan dipanggil dari debu untuk 
hidup kembali dengan dikendalikan oleh roh. �erkat ini datang 
kepada semua orang melalui pendamaian Kristus, tidak peduli apa 
pun tingkat kebaikan atau kejahatan mereka saat berada dalam 
dunia fana. Paulus mengatakan harus ada kebangkitan baik bagi 
orang-orang yang benar maupun yang tidak benar (Kisah para Ra-
sul 24:15), dan Juruselamat mengatakan bahwa semua yang ada di 
dalam kubur mereka harus mendengar suara-Nya dan “mereka yang 
telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang ke-
kal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk di-
hukum” (Yohanes 5:29).24

Setiap bagian penting dari tubuh akan dipulihkan kembali pada 
tempatnya yang benar dalam kebangkitan, tidak peduli apa yang 
akan terjadi pada tubuh tersebut setelah mati. Jika tubuh dibakar 
oleh api, dimakan ikan hiu, tidak peduli apa pun itu. Setiap bagian 
penting dari tubuh akan dipulihkan pada tempatnya yang benar.25

Roh tidak dapat dijadikan sempurna tanpa tubuh yang berdaging 
dan bertulang. Tubuh ini dan rohnya dijadikan baka dan menda-
patkan berkat-berkat keselamatan melalui kebangkitan. Setelah ke-
bangkitan tidak akan ada lagi perpisahan, tubuh dan roh secara tak 
terpisahkan terhubung agar manusia dapat menerima kegenapan 
sukacita. Tidak dengan cara lain, selain kelahiran ke dalam kehi-
dupan ini dan kebangkitan, roh dapat menjadi seperti �apa kekal 
kita.26 

6
Orang yang setia akan mewarisi kehidupan kekal 

bersama keluarga mereka di hadirat Bapa Surgawi.

Sejumlah orang mewarisi kekayaan melalui ketekunan leluhur 
mereka. Sejumlah orang mewarisi mahkota duniawi, kekuasaan, 
dan jabatan, di antara sesama manusia. Sejumlah orang berusaha 
memperoleh pengetahuan duniawi dan ketenaran dengan meng-
gunakan ketekunan dan kegigihan mereka sendiri; tetapi ada satu 
warisan yang lebih bernilai dari semuanya, yaitu warisan permuli-
aan kekal.

Tulisan suci mengatakan bahwa kehidupan kekal—yaitu kehi-
dupan yang dimiliki oleh �apa Kekal kita dan Putra-Nya, Yesus 
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Kristus,—adalah karunia Allah yang terbesar [lihat A&P14:7]. Ha-
nya mereka yang dibersihkan dari segala dosa yang akan meneri-
manya. Telah dijanjikan kepada mereka “yang mengatasi dengan 
iman, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan, yang �apa 
curahkan ke atas diri mereka semua yang saleh dan benar. Mereka 
adalah mereka yang adalah gereja Anak Sulung. Mereka adalah me-
reka yang ke dalam tangannya telah �apa berikan segala sesuatu” 
[A&P76:53–55; lihat juga ayat 52].27

Rencana keselamatan ini terpusat pada keluarga .… [Rencana ini] 
dirancang untuk memungkinkan kita menciptakan unit-unit kelu-
arga kekal kita sendiri.28

Mereka yang menerima permuliaan dalam kerajaan selestial akan 
memiliki “kelanjutan benih keturunan selama-lamanya.” Mereka 
akan tinggal dalam hubungan keluarga.29

Kepada kita diajarkan dalam Injil Yesus Kristus bahwa organisasi 
keluarga akan menjadi, sejauh yang berhubungan dengan permuli-
aan selestial, keluarga yang lengkap, yang akan menjadi organisasi 
yang dihubungkan dari ayah dan ibu dan anak-anak satu angkatan 
ke ayah dan ibu dan anak-anak angkatan berikutnya, sehingga 
 dengan demikian berkembang dan menyebar hingga akhir masa.30

�erkat-berkat mulia warisan kekal ini … tidak datang kecuali 
melalui kesediaan untuk mematuhi perintah-perintah dan bahkan 
menanggung beban bersama Kristus jika diperlukan. Dengan kata 
lain, mereka yang berkeinginan untuk memperoleh kehidupan 
kekal—karunia Allah yang terbesar—diharapkan bersedia untuk 
mengurbankan semua yang mereka miliki, jika itu diperlukan, ka-
rena bahkan meskipun mereka melakukan semua itu, dan jika me-
reka dituntut untuk menyerahkan nyawa mereka untuk tujuan ini, 
mereka tidak pernah dapat membayar Dia atas berkat-berkat ber-
limpah yang diterima dan dijanjikan berdasarkan kepatuhan pada 
hukum-hukum dan perintah-perintah-Nya.31

Ketika kita telah keluar dari dunia dan telah menerima Injil da-
lam kegenapannya, kita adalah calon untuk menerima kemuliaan 
selestial; tidak; kita lebih dari sekadar calon, jika kita setia, karena 
Tuhan telah memberikan kepada kita kepastian bahwa melalui ke-
setiaan, kita akan masuk ke dalam kerajaan selestial ….
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… Marilah kita hidup sedemikian rupa sehingga kita akan dipas-
tikan memiliki warisan kita, dan agar kita mengetahui, melalui kehi-
dupan yang kita jalani, bahwa kita akan masuk ke hadirat-Nya dan 
tinggal bersama-Nya, menerima kegenapan berkat-berkat yang te-
lah dijanjikan. Siapa di antara para Orang Suci Zaman Akhir yang 
akan puas dengan sesuatu yang kurang dari kegenapan kesela-
matan yang dijanjikan kepada kita? … Adalah perlu bagi kita, da-
lam kerendahan hati kita, dan dengan pertobatan kita, untuk maju 
terus; dan mematuhi perintaah-perintah sampai akhir, karena ha-
rapan dan tujuan kita adalah kehidupan kekal, dan itu adalah ke-
hidupan di hadirat �apa dan Putra; “Inilah hidup yang kekal itu,” 
firman Tuhan, “yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu- satunya 
Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau 
utus” [Yohanes 17:3].32

Saya berdiri sekarang, di tahun-tahun yang saya sebut usia senja, 
dengan kesadaran bahwa dalam waktu tidak berapa lama lagi saya 
akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tugas kepenga-
wasan fana saya ….

Saya yakin bahwa kita semua mengasihi Tuhan. Saya tahu Dia hi-
dup, dan menantikan hari ketika saya akan melihat wajah-Nya, dan 
saya berharap mendengar suara-Nya berkata kepada saya: “Mari, hai 
kamu yang diberkati oleh �apa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah 
disediakan bagimu sejak dunia dijadikan” (Matius 25:34).

Dan saya berdoa agar ini dapat menjadi pengalaman yang mem-
bahagiakan bagi kita semua, di waktu kita sendiri.33

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Sewaktu	Anda	membaca	isi	jurnal	dalam	“Dari	Kehidupan	Joseph	

Fielding Smith,” pikirkanlah mengenai saat ketika Anda menemu-
kan penghiburan dalam kesaksian Anda tentang rencana kesela-
matan. �agaimanakah Anda dapat membantu seorang anggota 
keluarga atau teman menerima penghiburan seperti itu?

•	 Bagaimanakah	ajaran-ajaran	Presiden	Smith	mengenai	sidang	
di surga membantu kita ketika kita menghadapi percobaan- 
percobaan? (lihat bagian 1).
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•	 Presiden	Smith	mengajarkan	bahwa	“kita	tidak	boleh	lupa	ter-
hadap fakta bahwa [Kejatuhan Adam dan Hawa] mendatangkan 
berkat-berkat” (bagian 2). Mengapa menurut Anda penting un-
tuk mengingat kebenaran ini? Apa beberapa berkat yang telah 
Anda terima sebagai akibat dari Kejatuhan?

•	 Dalam	bagian	3,	bagaimanakah	contoh	Presiden	Smith	menge-
nai seorang pria yang terjatuh ke dalam lubang berhubungan de-
ngan kehidupan kita? Pikirkan mengenai bagaimana Juruselamat 
telah menyelamatkan Anda melalui Pendamaian-Nya.

•	 Apa	kata-kata	Presiden	Smith	dalam	bagian	4	yang	mengisya-
ratkan mengenai tujuan kehidupan kita di bumi? Apa yang telah 
Tuhan berikan kepada kita untuk membantu kita melewati masa 
ujian ini dengan aman?

•	 Bagaimanakah	Anda	dapat	membantu	seseorang	memahami	per-
nyataan Presiden Smith dalam bagian 5 bahwa “kematian sama 
pentingnya dengan kelahiran”? �agaimanakah ajaran tentang ke-
bangkitan telah memengaruhi kehidupan Anda?

•	 Dalam	hal-hal	apakah	kekayaan	dunia	berbeda	dari	“warisan	ke-
kal” yang dapat kita terima melalui rencana keselamatan? (lihat ba-
gian 6). �agaimanakah pemahaman tentang  perbedaan- perbedaan 
ini dapat membantu kita memersiapkan diri bagi kehidupan  kekal?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Ayub 38:4–7; 2 Nefi 2:15–29; 9:5–27; Alma 12:20–35; A&P 19:16–

19; Musa 5:10–12

Bantuan Mengajar
“Untuk membantu kita mengajar dari tulisan suci dan perkataan 

para nabi zaman akhir, Gereja telah membuat buku-buku pedo-
man pelajaran dan bahan-bahan lainnya. Terdapat sedikit kebu-
tuhan akan ulasan dan bahan referensi lainnya” (Mengajar, Tiada 
Pemanggilan yang Lebih Mulia [1999], 52).
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“injil dipusatkan pada keluarga; injil harus dijalankan dalam keluarga.”
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Memperkuat dan 
Memelihara Keluarga

“Adalah kehendak Tuhan untuk memperkuat 
dan memelihara unit keluarga.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Presiden Joseph Fielding Smith menyatakan, “Keluarga adalah or-
ganisasi paling penting di waktu fana atau dalam kekekalan.” 1 Dia 
mengajarkan hal ini dengan paling jelas di rumahnya sendiri, de-
ngan memberikan teladan sebagai suami, ayah, dan kakek yang 
penuh kasih. Meskipun jadwalnya sibuk sebagai Rasul, dia selalu 
meluangkan waktu untuk berada bersama keluarganya, “menggan-
tikan waktu ketika dia berada jauh dari keluarga dengan menunjuk-
kan kasih yang lebih ketika berada bersama mereka.” 2

Istri kedua Presiden Smith, Ethel, pernah ditanya, “Maukah Anda 
menceritakan kepada kami sesuatu mengenai suami yang Anda ke-
nal?” Menyadari bahwa banyak anggota Gereja melihat suaminya 
sebagai orang yang sangat keras, dia menjawab:

“Anda meminta saya untuk memberi tahu Anda mengenai pria 
yang saya kenal. Saya sering berpikir saat dia pergi orang-orang 
akan mengatakan, ‘Dia adalah seorang pria yang sangat baik, tu-
lus, ortodoks, dan lain-lain.’ Mereka akan berbicara mengenai dia 
sebagaimana yang diketahui publik mengenai dia; tetapi pria yang 
mereka bayangkan sangat berbeda dengan pria yang saya kenal. 
Pria yang saya kenal adalah seorang suami dan ayah yang baik hati, 
penuh kasih yang keinginan terbesarnya dalam kehidupan adalah 
membuat keluarganya bahagia, tidak pernah memikirkan menge-
nai keinginan pribadinya sendiri dalam upayanya untuk melakukan 
ini. Dia adalah pria yang membantu anak-anak kami tidur ketika 
mereka kesal atau cemas, yang menceritakan kisah-kisah sebelum 
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tidur kepada anak-anak kecil kami, yang tidak pernah terlalu lelah 
atau terlalu sibuk untuk duduk tegak hingga larut malam atau ba-
ngun pagi-pagi sekali untuk membantu anak-anak yang lebih tua 
menyelesaikan masalah-masalah yang sulit di sekolah. Ketika ada 
anggota keluarga yang sakit pria yang saya kenal menjaga dengan 
lembut anak yang sakit tersebut dan merawatnya. Mereka mena-
ngis saat ayah mereka tidak berada di rumah, merasakan bahwa ke-
beradaannya adalah obat bagi sakit mereka. Tangannya membalut 
luka-luka, lengannya memberikan dorongan semangat bagi yang 
menderita sakit, suaranya memberi mereka nasihat dengan lembut 
ketika mereka berbuat salah, sehingga mereka ingin melakukan se-
suatu yang akan membuat dia bahagia ….

Pria yang saya kenal tidak mementingkan diri, tidak suka me-
ngeluh, tenggang rasa, penuh perhatian, bersimpati, melakukan 
segala sesuatu dengan segenap kemampuannya untuk membuat 
hidup sangat menyenangkan bagi orang-orang yang dia kasihi. Itu-
lah pria yang saya kenal.” 3

Anak-anak Presiden Smith memberikan contoh mengenai  upaya-
upayanya untuk memperkuat dan memelihara keluarganya dan 
“membuat kehidupan sangat menyenangkan” bagi mereka. Dalam 
biografi mengenai Joseph Fielding Smith, rekan penulis Joseph 
Fielding Smith Jr. dan John J. Stewart mencantumkan kenangan 
berikut: “Anak-anaknya sangat bahagia ketika mereka melihat Ayah 
memakai celemek dan membakar kue pie dalam jumlah banyak. 
Daging cincang adalah salah satu resep favoritnya. Dia membuat 
sendiri campuran isi daging cincangnya. Tetapi dia juga mencoba 
jenis-jenis kue pie lain: apel, ceri, persik dan labu kuning. Upa-
yanya untuk membuat kue pie telah menjadi proyek keluarga se-
mentara anak-anak disuruh pergi ke banyak tempat yang berbeda 
di rumah untuk membantu mengumpulkan peralatan dan bahan- 
bahan yang diperlukan untuk membuat kue. Aroma sedap kue pie 
di dalam oven besar membuat keluarga bahagia sementara menan-
tikan saat makan kue pie. Dia mengamati mereka dengan cermat 
sementara mereka membakar kue pie, untuk memastikan kue ter-
sebut tidak dikeluarkan terlalu cepat atau terlalu lama. Sementara 
itu, Ethel mengocok adonan es krim buatan sendiri dan anak-anak 
bergiliran memutar alat pembuat es krim.” 4
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Douglas A. Smith mengatakan bahwa dia dan ayahnya memiliki 
“hubungan yang sangat baik.” Dia memberikan contoh-contoh ke-
giatan yang mereka nikmati bersama, “Kami terkadang main tinju 
bersama, atau paling tidak berpura-pura bermain tinju. Saya memi-
liki rasa hormat yang terlalu dalam untuk memukulnya dan dia ter-
lalu mengasihi saya untuk memukul saya .… Kira-kira itu seperti 
bertinju melawan bayangan. Kami biasa bermain catur dan saya 
senang ketika saya dapat mengalahkan ayah. Sekarang ketika saya 
mengenang kembali dan merasa bahwa mungkin kekalahannya su-
dah direncanakan.” 5

Amelia Smith McConkie mengenang, “Saat sakit hampir meru-
pakan peristiwa yang menyenangkan karena kami mendapatkan 
perhatian yang sangat khusus dari ayah .… Dia menghibur kami 
dengan memainkan musik yang baik melalui gramofon ciptaan 
Edison. Untuk menghibur kami ayah berdansa mengikuti irama 
musik atau berkeliling ruangan, dan bahkan mencoba untuk me-
nyanyi .… Dia membawakan jeruk-jeruk besar dan manis dan du-
duk di sisi tempat tidur untuk mengupasnya satu demi satu. Dia 
menceritakan kepada kami cerita mengenai masa kanak-kanaknya, 
atau bagaimana ayahnya mengurus dia ketika dia sakit. Jika waktu-
nya tepat dia memberi kami berkat.” 6 Amelia juga mengungkapkan 
metode ayahnya dalam mendisiplinkan anak-anaknya, “Jika ada di 
antara kami perlu didisiplinkan karena kelakuan buruk dia hanya 
meletakkan kedua tangannya di bahu kami dan melihat ke mata 
kami dengan perasaan sedih di matanya, mengatakan, ‘Saya berha-
rap anak-anak saya berperilaku dengan baik.’ Tidak ada pukulan 
atau hukuman lain yang lebih efektif daripada itu.” 7

Kasih dan perhatian Presiden Smith terhadap anak-anaknya ber-
laku juga bagi cucu-cucunya. Cucunya Hoyt W. �rewster Jr. men-
ceritakan saat ketika, sebagai seorang misionaris di �elanda, dia 
diizinkan untuk menghadiri pengudusan �ait Suci London, Inggris 
tahun 1958. Sewaktu dia dan para misionaris lainnya masuk ke 
dalam ruangan tempat berkumpul, kakeknya melihat dia. Hoyt 
kemudian mengenang, “Tanpa ragu sedikit pun, dia berdiri dari 
kursinya dan mengulurkan kedua lengannya, memberikan isyarat 
kepada saya untuk datang kepadanya. Saat itu juga saya tidak me-
lihat Joseph Fielding Smith, Presiden Dewan Dua �elas Rasul … 
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melainkan sebagai seorang kakek yang melihat salah satu dari cu-
cunya yang sangat dia kasihi. Saya tidak ragu untuk meninggalkan 
kelompok saya dan bergegas ke podium di mana dia merangkul 
dan mencium saya di depan semua orang yang sedang berkum-
pul dengan khidmat. �agi saya itu merupakan salah satu kenangan 
yang sakral dan tidak bisa dilupakan dalam kehidupan saya.” 8

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Keluarga adalah organisasi paling penting 
di waktu fana atau dalam kekekalan.

Saya ingin mengingatkan Anda mengenai betapa sangat penting 
unit keluarga itu dalam rencana keseluruhan �apa kita di surga. Se-
sungguhnya, organisasi Gereja benar-benar ada untuk membantu 
keluarga dan para anggotanya mencapai permuliaan.

Kesatuan keluarga dan komitmen keluarga pada Injil sedemi-
kian penting sehingga sang musuh telah memusatkan banyak per-
hatiannya untuk menghancurkan keluarga dalam masyarakat kita. 
Serangan datang dari berbagai penjuru terhadap integritas dasar 
keluarga sebagai landasan untuk hal yang baik dan mulia dalam 
kehidupan .… Undang-undang aborsi yang semakin memberi ke-
bebasan bagi pelaksanaan aborsi di seluruh dunia menunjukkan 
bahwa orang tidak lagi peduli terhadap kesakralan kehidupan. Ke-
luarga tercabik-cabik dengan semakin meningkatnya penggunaan 
obat-obatan terlarang dan penyalahgunaan obat-obat resep dokter. 
Penghinaan terhadap orang yang berwenang oleh semakin banyak 
kaum muda biasanya dimulai ketika tidak ada rasa hormat dan ke-
patuhan di rumah ….

Sewaktu kekuatan jahat menyerang perorangan dengan meng-
hancurkan kesatuan keluarga orang tersebut, hal ini menjadi sangat 
penting bagi orang tua Orang Suci Zaman Akhir untuk menjaga 
dan memperkuat kesatuan keluarga mereka. Mungkin ada bebe-
rapa orang yang sangat kuat yang dapat bertahan tanpa dukungan 
keluarga, tetapi kebanyakan dari kita membutuhkan kasih, penga-
jaran, dan penerimaan yang datang dari mereka yang memiliki ke-
pedulian yang sangat tinggi.9
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Ada beberapa kebenaran lama yang akan selamanya menjadi ke-
benaran sepanjang dunia ada, dan yang tidak dapat diubah oleh 
kemajuan apa pun. Salah satu dari kebenaran ini adalah bahwa ke-
luarga (organisasi yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak) adalah 
landasan dari segala hal di Gereja; yang lainnya, yang melanggar 
kehidupan keluarga yang murni dan sehat adalah yang, dari se-
mua yang lainnya, pasti memiliki konsekuensi paling serius terha-
dap bangsa-bangsa yang mengalaminya ….

�agaimana kehidupan berkeluarga dijalankan adalah pertanyaan 
yang jauh lebih penting daripada pertanyaan tentang pekerjaan atau 
kekayaan seseorang. Semua hal lainnya tidak terlalu penting, se-
panjang terdapat keluarga yang sesungguhnya, dan sepanjang me-
reka yang merupakan anggota dari keluarga ini saling melakukan 
tugas masing-masing.10

“organisasi gereja benar-benar ada untuk membantu 
keluarga dan para anggotanya mencapai permuliaan.”
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Tidak ada yang bisa menggantikan keluarga yang saleh. Keba-
nyakan orang di dunia mungkin tidak memandangnya demikian, te-
tapi demikianlah dan seharusnya demikian di Gereja Yesus Kristus 
dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Keluarga adalah unit dalam 
kerajaan Allah.11

Keluarga adalah organisasi paling penting di waktu fana dan da-
lam kekekalan …. Adalah kehendak Tuhan untuk memperkuat dan 
memelihara unit keluarga. Kami mengimbau para ayah untuk me-
nempati tempat mereka yang semestinya sebagai kepala keluarga. 
Kami meminta kepada para ibu untuk mendukung dan membantu 
suami mereka dan menjadi terang bagi anak-anak mereka.12

Injil dipusatkan pada keluarga; Injil harus dijalankan dalam ke-
luarga. Dalam keluarga inilah kita menerima pelatihan terbesar dan 
terpenting kita sewaktu kita berusaha menciptakan unit-unit kelu-
arga kekal kita sendiri dengan mengikuti pola keluarga Allah �apa 
kita.13

2
Tuhan menetapkan keluarga untuk 

bertahan sampai kekekalan

Pernikahan, sebagaimana yang telah kita pelajari, adalah asas ke-
kal yang telah ditahbiskan sebelum dunia dijadikan dan ditetapkan 
di bumi ini sebelum kematian datang ke dalamnya. Orang tua per-
tama kita diperintahkan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. 
Tentu saja yang terjadi selanjutnya adalah bahwa organisasi kelu-
arga juga dimaksudkan untuk menjadi kekal. Dalam rencana yang 
dipersiapkan untuk bumi ini hukum yang mengatur dalam dunia se-
lestial menjadi landasannya. Pekerjaan besar dan kemuliaan Tuhan 
adalah “untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi 
manusia” [Musa 1:39]. Satu-satunya cara ini dapat dilakukan adalah 
melalui pernikahan dan keluarga, sesungguhnya ini adalah tata ter-
tib kekal di antara makhluk yang dipermuliakan dan di dunia- dunia 
yang tak terhitung banyaknya.14

Rencana yang diberikan dalam Injil untuk pengaturan manusia 
di bumi ini sama dengan hukum yang mengatur dalam kerajaan 
Allah. Apakah mungkin untuk membayangkan bahwa ada sumber 
kesedihan yang lebih besar daripada dibiarkan dalam dunia kekal 
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tanpa hubungan dengan ayah atau ibu atau anak-anak? Pemikiran 
mengenai suatu bangsa tanpa memiliki unit keluarga sebagai lan-
dasan dasarnya, di mana semua warga relatif tidak saling menge-
nal dan di mana tidak terdapat kasih sayang alami; di mana tidak 
ada hubungan keluarga yang mengikat kelompok bersama, adalah 
suatu hal yang mengerikan. Kondisi seperti itu dapat menimbul-
kan satu akibat—anarki dan kepunahan. Tidakkah masuk akal un-
tuk memercayai hal yang sama adalah benar sehubungan dengan 
kerajaan Allah? Jika dalam kerajaan itu, tidak terdapat ikatan kelu-
arga dan semua pria dan wanita adalah “malaikat” tanpa hubungan 
kekerabatan alami, seperti yang dipercayai oleh banyak orang, da-
patkah ini menjadi tempat kebahagiaan—sebuah surga? 15

Dalam bait suci Tuhan, pasangan suami istri masuk untuk dime-
teraikan atau dinikahkan untuk waktu fana dan segala kekekalan. 
Anak-anak yang lahir dalam ikatan pernikahan tersebut akan menjadi 
anak-anak dari ayah dan ibu tersebut tidak saja dalam kehidupan 
fana tetapi dalam segala kekekalan, dan mereka menjadi anggota 
keluarga Allah di surga dan di bumi, seperti yang dibicarakan oleh 
Paulus [lihat Efesus 3:14–15], dan tata tertib keluarga tersebut tidak 
boleh dilanggar ….

… Anak-anak yang dilahirkan dari mereka memiliki hak untuk 
menerima penemanan dari ayah dan ibu, dan ayah dan ibu ber-
kewajikan di hadapan �apa Kekal mereka untuk saling setia dan 
membesarkan anak-anak itu dalam terang dan kebenaran, agar 
 dalam kekekalan yang akan datang mereka dapat menjadi satu—
satu keluarga dalam keluarga besar Allah.16

Kita hendaknya ingat, sebagai Orang Suci Zaman Akhir, bahwa 
di luar kerajaan selestial, tidak ada organisasi keluarga [setelah ke-
matian]. Organisasi itu diperuntukkan bagi mereka yang bersedia 
mematuhi setiap perjanjian dan setiap kewajiban di mana kita di-
minta untuk menerimanya sementara kita singgah di sini dalam ke-
hidupan fana.17

Kerajaan Allah akan menjadi satu keluarga besar. Kita menye-
but diri kita saudara laki-laki dan saudara perempuan. Sesungguh-
nya kita menjadi ahli waris bersama dengan Yesus Kristus melalui 
Injil Yesus Kristus [lihat Roma 8:16–17], putra dan putri Allah, dan 
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berhak memperoleh kegenapan berkat-berkat kerajaan-Nya jika kita 
mau bertobat dan mematuhi perintah-perintah.18

Pengharapan akan kehidupan kekal, termasuk bersatunya kem-
bali para anggota keluarga saat kebangkitan, mendatangkan ke da-
lam hati kasih yang lebih besar dan kasih sayang terhadap setiap 
anggota keluarga. Dengan harapan ini, suami cenderung menga-
sihi istri mereka dengan kasih yang lebih kuat dan lebih kudus; dan 
demikianlah istri mengasihi suami mereka dengan cara yang sama. 
Perasaan yang lembut dan kepedulian yang dirasakan orang tua 
terhadap anak-anak mereka meningkat, karena anak-anak menjadi 
dekat kepada mereka melalui ikatan kasih dan kebahagiaan yang 
tidak dapat diputuskan.19

3
Kita memperkuat dan memelihara keluarga kita 
sewaktu kita meluangkan waktu bersama, saling 

mengasihi, dan menjalankan Injil bersama.

Fungsi utama keluarga Orang Suci Zaman Akhir adalah untuk me-
mastikan bahwa setiap anggota keluarga bekerja untuk menciptakan 
suasana dan kondisi di mana semua anggota dapat tumbuh menuju 
kesempurnaan. �agi orang tua, ini membutuhkan pengabdian waktu 
dan energi lebih dari sekadar menyediakan kebutuhan jasmani bagi 
anak-anak mereka. �agi anak-anak, ini berarti mengendalikan ke-
cenderungan alami untuk mementingkan diri sendiri.

Apakah Anda meluangkan banyak waktu untuk memastikan ke-
luarga dan rumah Anda berhasil sebanyak Anda meluangkan waktu 
dalam mengejar keberhasilan sosial dan pekerjaan? Apakah Anda 
mengabdikan tenaga kreatif terbaik Anda untuk unit yang paling 
penting dalam masyarakat—keluarga? Atau apakah hubungan Anda 
dengan keluarga Anda hanya bagian kehidupan yang rutin dan ti-
dak memuaskan? Orang tua dan anak harus bersedia mengutamakan 
tanggung jawab keluarga agar dapat mencapai permuliaan keluarga.20

Rumah … adalah bengkel di mana karakter manusia dibentuk 
dan cara bagaimana mereka dibentuk bergantung pada hubungan 
yang ada di antara orang tua dan anak-anak. Rumah tidak bisa 
menjadi rumah yang seharusnya kecuali rumah memiliki bentuk 
hubungan yang benar. Sesungguhnya, apakah hubungan ini bisa 
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menjadi demikian atau tidak bergantung baik pada orang tua mau-
pun anak-anak, tetapi lebih banyak bergantung pada orang tua. Me-
rekalah yang harus bekerja lebih keras.21

“Ah, pergilah dan jangan ganggu ibu, ibu tidak memiliki waktu,” 
ujar seorang ibu yang tergesa-gesa dan tidak sabar kepada putri-
nya yang berusia tiga tahun yang berusaha membantu melakukan 
pekerjaan rumah tangga tertentu .… Keinginan untuk membantu 
lahir pada setiap anak yang normal dan orang tua tidak berhak un-
tuk mengeluh. Tidak ada yang namanya pekerjaan rumah tangga 
yang membosankan ketika semua anggota keluarga membantu de-
ngan tugas-tugas, dan melalui bekerja bersama untuk menyelesai-
kan  tugas-tugas ini akan memberikan pengalaman penemanan yang 
paling indah. 

Jika saya harus memberikan satu saran yang menurut saya paling 
lemah dimiliki oleh orang tua, itu adalah pemahaman yang penuh 
simpati terhadap anak-anak kita. Tinggallah bersama anak-anak; 
ikutilah jalan mereka .… Ketahuilah segala sesuatu yang membang-
kitkan minat anak-anak, bersikaplah ramah terhadap mereka.22

Kami telah berusaha membantu orang tua memahami perlunya 
memberikan lebih banyak perhatian kepada anak-anak mereka, de-
ngan memiliki semangat Injil yang sedikit lebih banyak di rumah 
mereka, sedikit lebih banyak kesatuan dan sedikit lebih banyak 
iman; sedikit lebih banyak tanggung jawab dalam hal keagamaan, 
dan dalam kerohanian di pihak ayah; juga, di pihak ibu; lebih ba-
nyak pengajaran Injil di rumah.23

Kepada orang tua di Gereja kami mengatakan: Kasihilah satu sama 
lain dengan segenap hati Anda. Patuhi hukum moral dan jalankan 
Injil. �awalah anak-anak Anda dalam terang dan kebenaran; ajarkan 
kepada mereka kebenaran Injil yang menyelamatkan; dan jadikan ru-
mah Anda surga di bumi, tempat Roh Tuhan bisa tinggal dan kesa-
lehan bisa berdiam di dalam hati setiap anggota keluarga.24

Saya berdoa agar �apa Surgawi kita akan memberikan kepada 
kita semua kekuatan untuk mencapai potensi kita yang sesungguh-
nya. Saya memohon agar Roh-Nya berada di rumah-rumah ang-
gota Gereja, agar terdapat kasih dan keharmonisan di sana. Semoga 
�apa kita memelihara dan mempermuliakan keluarga kita.25
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Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Sewaktu	Anda	membaca	cerita	dalam	“Dari	Kehidupan	Joseph	

Fielding Smith,” pertimbangkanlah bagaimana teladan Presiden 
Smith dapat menjadi penuntun dalam kehidupan Anda. Pikir-
kanlah mengenai cara-cara Anda dapat meningkatkan diri un-
tuk memperkuat hubungan keluarga.

•	 Renungkanlah	pentingnya	keluarga	sebagaimana	diuraikan	da-
lam bagian 1. Apa yang akan Anda lakukan untuk memperkuat 
keluarga Anda melawan pengaruh-pengaruh dunia?

•	 Presiden	Smith	berbicara	mengenai	“pengharapan	akan	kehi-
dupan kekal, termasuk bersatunya kembali para anggota kelu-
arga saat kebangkitan” (bagian 2). �agaimana pengharapan ini 
memengaruhi interaksi Anda bersama anggota keluarga?

•	 Di	bagian	3,	Presiden	Smith	mengajukan	tiga	pertanyaan	yang	
membutuhkan pertimbangan masak-masak. Jawablah  pertanyaan-
pertanyaan ini dalam pikiran Anda. Sewaktu Anda membaca ba-
gian ini, pikirkanlah perubahan-perubahan yang dapat Anda 
lakukan dalam kehidupan Anda yang dapat meningkatkan pe-
rasaan di rumah Anda.

Tulisan Suci yang Berhubungan
Amsal 22:6; 1 Nefi 8:37; A&P 88:119; 93:40–50; lihat juga “Kelu-

arga: Maklumat kepada Dunia”

Bantuan Mengajar
“Mintalah peserta memilih satu bagian [dari bab] dan membaca-

nya tanpa bersuara. Undanglah mereka untuk berkumpul dalam 
kelompok-kelompok yang terdiri atas dua atau tiga orang yang me-
milih bagian yang sama dan membahas apa yang telah mereka pel-
ajari” (dari halaman viii dari buku ini).

Catatan
 1. “Counsel to the Saints and to the 

World,” Ensign, Juli 1972, 27.
 2. Joseph Fielding Smith Jr. and John J. 

Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), 14.

 3. Ethel Smith, in �ryant S. Hinckley, 
“Joseph Fielding Smith,” Improvement 
Era, Juni 1932, 459.

 4. Joseph Fielding Smith Jr. and John J. 
Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith, 228.
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 5. Douglas A. Smith, in D. Arthur Hay-
cock, Exemplary Manhood Award, 
�righam Young University Speeches of 
the Year (April 18, 1972), 5.

 6. Amelia Smith McConkie, “Joseph 
Fielding Smith,” Church News, Oktober 
30, 1993, 10.

 7. Amelia Smith McConkie, “Joseph 
Fielding Smith,” 10.

 8. Dalam Francis M. Gibbons, Joseph 
Fielding Smith: Gospel Scholar, Prophet 
of God (1992), 254.

 9. Dalam “Message from the First Presi-
dency,” Ensign, Januari 1971, sampul 
depan bagian dalam dan halaman 1.

 10. “Our Children—‘The Loveliest Flowers 
from God’s Own Garden,’” Relief So-
ciety Magazine, Januari 1969, 4.

 11. Dalam Conference Report, Oktober 
1948, 152.

 12. “Counsel to the Saints and to the 
World,” 27.

 13. “Mothers in Israel,” Relief Society Mag-
azine, Desember 1970, 886.

 14. The Way to Perfection (1931), 251.
 15. “A Peculiar People,” Deseret News, �a-

gian Gereja, Apr. 2, 1932, 6; lihat juga 
Doctrines of Salvation, disunting 
�ruce R. McConkie, 3 jilid (1954–1956), 
2:65–66.

 16. Dalam Conference Report, April 1961, 
49.

 17. Dalam Conference Report, Oktober 
1948, 153.

 18. Dalam Conference Report, April 1959, 
24.

 19.  The Way to Perfection,258.
 20. Dalam “Message from the First Presi-

dency,” Ensign, Januari 1971, 1.
 21. “Our Children—‘The Loveliest Flowers 

from God’s Own Garden,’” 6.
 22. “Our Children—‘The Loveliest Flowers 

from God’s Own Garden,’” 6–7.
 23. Take Heed to Yourselves! (1966), 354.
 24. “Counsel to the Saints and to the 

World,” 27.
 25. Dalam “Message from the First Presi-

dency,” Ensign, Januari 1971, 1.



94

Presiden joseph Fielding Smith memberikan alasan 
mengapa dia menyerukan pertobatan kepada orang Suci 

Zaman akhir: “Saya mengasihi anggota gereja.”
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Iman dan Pertobatan

“Apa yang kita butuhkan dari orang di Gereja, 
maupun mereka di luar Gereja, adalah pertobatan. 

Kita membutuhkan lebih banyak iman dan 
lebih banyak tekad untuk melayani Tuhan.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan, “Pengampunan dari 
dosa datang melalui iman dan pertobatan yang tulus.” 1 Dia menga-
takan bahwa “bukan hanya percaya saja, melainkan kita perlu ber-
tobat,” dan dia juga mengajarkan bahwa ketika kita melaksanakan 
pekerjaan yang baik dengan iman sampai akhir, kita akan “mene-
rima pahala bagi orang yang setia dan sebuah tempat dalam kera-
jaan Selestial Allah.” 2 Dengan hasrat agar semua orang menerima 
pahala ini, dia bersaksi mengenai Yesus Kristus dan mengkhotbah-
kan pertobatan di sepanjang pelayanannya.

Di awal pelayanannya sebagai Rasul, dia berkata, “Saya telah 
mempertimbangkan bahwa ini adalah misi saya, setelah sedemi-
kian terkesan, saya rasa, oleh Roh Tuhan sewaktu dalam perjalanan 
ke pasak-pasak Sion, untuk mengatakan kepada umat bahwa seka-
rang adalah hari pertobatan dan mengimbau para Orang Suci un-
tuk mengingat perjanjian mereka, janji-janji yang telah mereka buat 
dengan Tuhan, untuk mematuhi perintah-perintah-Nya, dan untuk 
mengikuti ajaran-ajaran dan petunjuk dari para penatua Israel—
para nabi Allah—sebagaimana hal itu telah dicatat dalam tulisan 
suci yang kudus ini. Dalam segala hal kita hendaknya bertindak 
dengan rendah hati dan hati-hati di hadapan Tuhan agar kita dapat 
diberkati dan dibimbing oleh Roh Kudus-Nya. Saya pikir ini adalah 
hari peringatan. Ini telah menjadi waktu peringatan sejak saat nabi 
pertama kali menerima pernyataan dari surga bahwa Injil akan di-
pulihkan.” 3
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Dalam sebuah pertemuan sakramen di suatu Minggu, Presiden 
Smith memberitahukan kepada jemaat mengapa dia berbicara de-
ngan suara peringatan. Putranya Joseph, yang menghadiri pertemuan 
tersebut, kemudian menulis: “Saya teringat dengan jelas beberapa 
pernyataan oleh [ayah saya] dalam kesempatan tersebut. ‘Siapakah 
teman Anda, atau siapakah yang paling mengasihi Anda?’ dia ber-
tanya kepada jemaat. ‘Apakah orang yang memberi tahu Anda se-
mua baik-baik saja di Sion, bahwa kemakmuran akan segera datang 
atau apakah orang yang memperingatkan Anda bahwa bencana dan 
 kesulitan-kesulitan yang dijanjikan akan datang kecuali asas-asas Injil 
dijalankan? Saya ingin Anda mengetahui bahwa saya mengasihi ang-
gota Gereja, dan saya tidak ingin satu pun di antara mereka menu-
duh saya ketika kita melewati tabir keberadaan fana dan mengatakan, 
“Seandainya saja Anda telah memperingatkan saya maka saya tidak 
akan berada dalam situasi ini.” Dan oleh karena itu saya mengangkat 
suara peringatan dengan harapan agar saudara lelaki dan perempuan 
saya bisa dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan kemuliaan.’” 4

Mereka yang bekerja erat dengan Presiden Smith melihat bahwa 
di balik peringatannya yang keras dia adalah pria yang memiliki ke-
pedulian yang lembut terhadap orang yang bergumul dalam dosa. 
Penatua Francis M. Gibbons, yang melayani sebagai sekretaris untuk 
Presidensi Utama, sering hadir ketika Presiden Smith mempertim-
bangkan mengenai masalah-masalah pendisiplinan Gereja. Pena-
tua Gibbons mengingat, “Keputusan-keputusannya selalu dibuat 
dengan kebaikan hati dan kasih dan dengan banyak pertimbangan 
belas kasih yang dapat dibenarkan dalam situasi tersebut. Adalah 
lazim baginya untuk mengatakan ketika mempelajari situasi-situasi 
dalam kasus yang sulit, ‘Mengapa orang tidak berperilaku dengan 
baik?’ Ini tidak diucapkan dengan cara yang menuduh atau meng-
hakimi melainkan dengan perasaan sedih dan menyesal.” 5 Presiden 
Spencer W. Kimball, yang melayani bersama Presiden Smith sebagai 
anggota Kuorum Dua �elas Rasul, berkata, “Kami sering mengata-
kan bahwa karena Dua �elas akan menjadi hakim bagi Israel, si-
apa pun di antara kami mungkin akan merasa senang jika dihakimi 
olehnya, karena penghakimannya akan baik hati, berbelas kasih, 
adil, dan kudus.” 6 Ketika Presiden Smith menahbiskan uskup, dia 
sering menasihati, “Ingatlah, setiap orang memiliki kelemahan, dan 
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paling tidak ada dua versi dalam setiap cerita. Jika Anda berbuat sa-
lah dalam melakukan penghakiman, pastikan Anda berbuat salah 
dalam versi yang penuh kasih dan belas kasih.” 7

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Asas utama Injil adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus 

Iman kita terpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan melalui Dia 
kepada �apa. Kita percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai 
Putra Allah, dan telah mengambil nama-Nya ke atas kita dalam air 
baptisan.8

Jadikanlah yang utama dalam pikiran Anda, sekarang dan setiap 
saat, bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup, yang da-
tang ke dunia untuk mengurbankan nyawa-Nya agar kita dapat hi-
dup. Itu adalah kebenaran, dan mendasar. �erdasarkan itulah iman 
kita dibangun. Itu tidak dapat dihancurkan. Kita harus mematuhi 
ajaran ini tanpa dihalangi oleh ajaran-ajaran dunia, dan gagasan-
gagasan manusia; karena ini adalah yang utama, ini adalah penting 
bagi keselamatan kita. Tuhan menebus kita dengan darah-Nya, Dia 
memberi kita keselamatan, tersedia—dan ada syarat yang tidak bo-
leh kita lupakan—bahwa kita akan mematuhi perintah-perintah-
Nya, dan selalu mengingat Dia. Jika kita bersedia melakukan itu 
maka kita akan diselamatkan, sementara gagasan-gagasan dan ke-
bodohan manusia, akan binasa dari bumi.9

Melalui iman kita datang kepada Allah. Jika kita tidak percaya ke-
pada Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak beriman kepada-Nya atau 
kepada pendamaian-Nya, kita cenderung tidak akan mematuhi pe-
rintah-perintah-Nya. Justru karena kita memiliki iman itu maka kita 
dibawa kepada keselarasan dengan kebenaran-Nya dan memiliki 
keinginan di dalam hati kita untuk melayani-Nya ….

… Asas utama Injil adalah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus; 
dan tentu saja kita tidak akan memiliki iman kepada Tuhan Yesus 
Kristus tanpa beriman kepada �apa-Nya. Maka jika kita beriman ke-
pada Allah �apa dan Putra serta dibimbing, sebagaimana kita akan 
dibimbing, oleh Roh Kudus, kita akan memiliki iman kepada para 
hamba Tuhan yang melalui mereka Tuhan telah berbicara.10
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2
Iman berarti tindakan.

“Iman adalah pendorong yang menggerakkan semua tindakan” 
[Lectures on Faith, lecture 1]. Jika Anda berhenti untuk memikir-
kan mengenai hal itu sejenak, saya pikir Anda akan setuju bahwa 
hal ini sepenuhnya benar dalam hal-hal duniawi maupun dalam 
hal-hal rohani. Ini benar dalam hal yang berhubungan dengan tin-
dakan kita sendiri, maupun yang berhubungan dengan tindakan-
tindakan Allah ….

“Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati” [Yakobus 2:26]—
dengan kata lain, iman tidak ada. Saya pikir jelas bahwa yang di-
maksud Yakobus adalah, “Anda menunjukkan iman Anda kepada 
saya tanpa perbuatan, maka tidak akan ada hasilnya; tetapi saya 
akan tunjukkan kepada Anda iman saya dengan pekerjaan saya, 
dan akan ada hasil yang dicapai” [lihat Yakobus 2:18]. Iman ber-
arti tindakan .… Oleh karena itu, iman lebih kuat daripada keper-
cayaan ….

Iman adalah karunia dari Allah. Setiap hal yang baik adalah ka-
runia dari Allah. Itu adalah ajaran dari tulisan suci sebagaimana 
tertera dalam Ibrani pasal 11—yang merupakan pasal yang mem-
berikan penjelasan tertulis sangat baik mengenai iman—[dan] da-
lam wahyu-wahyu yang Tuhan berikan kepada kita dalam Ajaran 
dan Perjanjian, dan dalam tulisan suci lainnya. Iman tidak dapat di-
peroleh tanpa tindakan atau melalui ketidakpedulian atau keper-
cayaan pasif. Hanya sekadar ingin memperoleh iman tidak akan 
mendatangkan iman seperti halnya keinginan seseorang menjadi 
terampil dalam musik atau melukis tidak akan mendatangkan ke-
mahiran dalam hal-hal ini tanpa melakukan tindakan yang cerdas. 
Di situlah masalah kita datang. Kita mendapatkan kesaksian ten-
tang Injil, kita percaya kepada Joseph Smith, kita percaya kepada 
Yesus Kristus, kita percaya kepada asas-asas Injil, tetapi seberapa 
kuat kita mengupayakannya?

… Jika kita ingin memiliki iman yang hidup dan bertahan, kita 
harus aktif dalam melaksanakan setiap tugas sebagai anggota Ge-
reja ini ….
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Ah, jika saja kita memiliki iman seperti yang ditunjukkan oleh 
Nefi! Kita bisa membaca dalam pasal 17 dari 1 Nefi di mana kakak-
kakaknya menentang dia dan mengolok-olok dia karena dia akan 
membangun sebuah kapal, dengan mengatakan:

“Adik kita adalah orang yang bodoh, karena dia berpikir bahwa 
dia dapat membangun kapal; ya, dan dia juga berpikir bahwa dia 
dapat menyeberangi perairan luas ini” [1 Nefi 17:17].

Nefi menjawab mereka:

“Jika Allah telah memerintahkanku untuk melakukan segala se-
suatu aku dapat melakukannya. Jika Dia akan memerintahkanku 
bahwa aku hendaknya berkata pada air ini, jadilah engkah tanah, 
itu akan menjadi tanah; dan jika aku akan mengatakannya, itu akan 
terjadi” [1 Nefi 17:50].

Itulah iman yang dia miliki.11

Sekarang kita tidak berjalan dengan penglihatan, seperti yang 
kita lakukan sebelum kita datang ke dunia ini, tetapi Tuhan 
mengharapkan agar kita hendaknya berjalan dengan iman [lihat 
2 Korintus 5:7]; dan jika kita berjalan dengan iman maka kita akan 
menerima pahala orang saleh, jika kita mematuhi perintah- perintah 
itu yang diberikan untuk keselamatan kita.12

Kecuali manusia mau mematuhi ajaran dan berjalan dalam iman, 
menerima kebenaran dan mematuhi perintah-perintah sebagaimana 
yang telah diberikan, akan mustahil baginya untuk menerima ke-
hidupan kekal, tidak peduli berapa banyak dia mungkin menga-
kui dengan perkataannya bahwa Yesus adalah Kristus, atau percaya 
bahwa �apa-Nya mengutus-Nya ke dunia untuk menebus manusia. 
Maka Yakobus benar ketika dia mengatakan bahwa setan-setan 
“percaya akan hal itu dan mereka gemetar,” tetapi mereka tidak ber-
tobat [lihat Yakobus 2:19].13

3
Pertobatan adalah asas kedua Injil dan penting 

bagi keselamatan dan permuliaan kita.

Pertobatan adalah asas penting kedua Injil dan hasil dari iman.14
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Apa yang kita butuhkan dari orang di Gereja, maupun mereka 
di luar Gereja, adalah pertobatan. Kita membutuhkan lebih banyak 
iman dan lebih banyak tekad untuk melayani Tuhan.15

Apakah benar ada di antara kita yang berpendapat bahwa ti-
daklah menjadi soal bahwa kita berdosa sepanjang itu bukan dosa 
berat, dosa yang mematikan, bahwa kita akan tetap diselamatkan 
dalam kerajaan Allah? Nefi melihat zaman kita. Dia berkata bahwa 
orang akan mengatakan itu [lihat 2 Nefi 28:7–9]. Tetapi saya ber-
kata kepada Anda, kita tidak dapat berpaling dari jalan kebenaran 
dan kesalehan dan tetap memperoleh bimbingan dari Roh Tuhan.16

Tidak ada tempat di dalam Sion bagi orang yang sengaja berbuat 
dosa. Tempat tersedia bagi pendosa yang bertobat, bagi orang yang 
berpaling dari kedurhakaan dan mencari kehidupan yang kekal dan 
terang Injil. Kita hendaknya tidak memandang dosa dengan ting-
kat perkenanan yang terkecil sekalipun dari yang diperkenankan 

“Pertobatan adalah salah satu asas yang paling memberikan 
penghiburan dan mulia yang diajarkan dalam injil.”
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Tuhan, melainkan berjalanlah dengan benar dan sempurna di ha-
dapan Tuhan.17

Manusia hanya dapat diselamatkan dan dipermuliakan dalam 
kerajaan Allah dalam kesalehan; oleh karena itu, kita harus ber-
tobat dari dosa-soda kita dan berjalan dalam terang sebagaimana 
Kristus ada dalam terang [lihat 1 Yohanes 1:7], agar darah-Nya da-
pat membersihkan kita dari semua dosa dan agar kita dapat me-
miliki penemanan bersama Tuhan dan menerima kemuliaan dan 
permuliaan-Nya.18

Kita membutuhkan pertobatan, dan kita perlu diberi tahu un-
tuk bertobat.19

4
Dalam asas pertobatan, belas kasih dari Bapa 

Surgawi dan Yesus Kristus diwujudkan.

Pertobatan adalah salah satu asas yang paling memberikan peng-
hiburan dan mulia yang diajarkan dalam Injil. Dalam asas ini belas 
kasih dari �apa Surgawi kita dan Putra Tunggal-Nya, Yesus Kristus, 
mungkin dinyatakan dengan lebih kuat daripada asas lain mana 
pun. Sungguh mengerikan jika tidak ada pengampunan terhadap 
dosa dan tidak ada cara untuk memperoleh pengampunan dosa 
bagi mereka yang dengan rendah hati bertobat! Kita hanya da-
pat membayangkan kengerian yang akan melanda kita, seandai-
nya kita harus menanggung hukuman dari pelanggaran kita untuk 
selama-lamanya tanpa harapan untuk dibebaskan. �agaimanakah 
pembebasan itu diperoleh? Melalui siapakah pembebasan itu da-
pat diperoleh?

Tuhan telah berfirman:

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia te-
lah mengaruniakan Anak-Nya yang Tunggal, supaya setiap orang 
yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 
yang kekal

Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk 
menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia” 
[Yohanes 3:16–17; lihat juga ayat 18–21].
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Jika �apa tidak mengutus Yesus Kristus ke dunia, maka tidak me-
mungkinkan adanya pengampunan akan dosa-dosa dan tidak me-
mungkinkan adanya pembebasan dari dosa melalui pertobatan.20

Jika kita benar-benar memahami dan dapat merasakan bahkan 
sedikit saja, kasih dan kesediaan yang penuh keikhlasan dari Yesus 
Kritus untuk menderita akibat dosa-dosa kita maka kita akan berse-
dia untuk bertobat dari semua pelanggaran kita dan melayani Dia.21

5
Pertobatan mencakup perasaan sedih yang tulus 
atas dosa dan benar-benar meninggalkan dosa.

Tulisan suci mengatakan:

“Engkau hendaknya mempersembahkan pengurbanan kepada 
Tuhan Allahmu dalam kesalehan, bahkan yang berupa hati yang 
hancur dan roh yang menyesal” [A&P 59:8].

Itu artinya pertobatan.

… Pertobatan, menurut definisi yang diberikan dalam kamus, 
adalah perasaan sedih yang tulus atas dosa disertai dengan peng-
akuan kesalahan, dan benar-benar meninggalkan dosa .… Tidak 
pernah ada pertobatan sejati tanpa perasaan sedih dan keinginan 
untuk dibebaskan dari dosa.

Pernyesalan adalah pernyataan dari roh yang hancur, atau men-
jadi rendah hati, karena dosa dan arti sesungguhnya dari kejahatan 
dosa dan perwujudan dari belas kasih dan kasih karunia Allah 
yang diberikan kepada orang yang bertobat .… Untuk alasan itu-
lah Tuhan berfirman, seperti yang telah saya kutip, kita hendaknya 
mempersembahkan kurban “dalam kesalehan, bahkan yang berupa 
hati yang hancur dan roh yang menyesal.” .…

Pertobatan adalah karunia Allah .… Tidak mudah bagi sejumlah 
orang untuk bertobat, tetapi karunia pertobatan dan iman akan di-
berikan kepada setiap orang yang akan mencarinya.22

Saya telah belajar dari pengalaman saya sendiri bahwa ketika 
Anda ingin berubah, benar-benar ingin berubah, Anda dapat mela-
kukannya. Hati nurani kita dan tulisan suci memberi tahu kita ber-
dasarkan asas-asas apa kita hendaknya hidup—dan memberi tahu 
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kita kebiasaan-kebiasaan apa yang hendaknya kita ubah untuk ke-
sejahteraan dan kemajuan kekal kita.23

6
Waktu untuk bertobat adalah sekarang.

Allah tidak akan menyelamatkan setiap pria dan wanita dalam 
kerajaan selestial. Jika Anda ingin berada di sana, dan Anda me-
miliki kesalahan-kesalahan, jika Anda melakukan dosa, jika Anda 
melanggar perintah-perintah Tuhan dan Anda menyadarinya, se-
karanglah waktu yang baik untuk bertobat dan berubah, dan ti-
dak berpandangan bahwa itu hanya hal kecil sehingga Tuhan akan 
mengampuni Anda, hanya beberapa pukulan, hanya sedikit hu-
kuman dan kita akan diampuni; maka Anda akan mendapati diri 
Anda disingkirkan, jika Anda bersikeras dan tetap pada pandangan 
tersebut.24

Penundaan, sebagaimana yang mungkin berlaku dalam asas-asas 
Injil, akan menjauhkan kehidupan kekal dari Anda, yaitu kehidupan 
di hadirat �apa dan Putra. Ada banyak di antara kita, bahkan para 
anggota Gereja, yang merasa bahwa tidak perlu terburu-buru un-
tuk mematuhi asas-asas Injil dan perintah-perintah ….

Janganlah kita melupakan perkataan dari [Amulek], “Karena li-
hatlah, kehidupan ini adalah waktu bagi manusia untuk bersiap 
menemui Allah; ya, lihatlah masa kehidupan ini adalah masa bagi 
manusia untuk melaksanakan kerja mereka.

Dan sekarang, seperti yang aku katakan kepadamu sebelumnya, 
karena kamu telah memiliki sedemikian banyaknya kesaksian, oleh 
karena itu, aku memohon darimu agar kamu tidak menangguhkan 
hari pertobatanmu sampai akhir; karena setelah masa kehidupan 
ini, yang diberikan kepada kita untuk bersiap bagi kekekalan, lihat-
lah, jika kita tidak memanfaatkan waktu kita saat dalam kehidupan 
ini, kemudian datanglah malam kegelapan di mana tidak ada kerja 
yang dapat dilaksanakan” (Alma 34:32–33).

“Kamu tidak dapat berkata, ketika kamu dibawa pada kegawatan 
yang menyeramkan itu, bahwa aku akan bertobat, bahwa aku akan 
kembali kepada Allahku. Tidak, kamu tidak dapat mengatakan ini; 
karena roh yang sama itu yang menguasai tubuhmu pada waktu 
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ketika kamu pergi dari kehidupan ini, roh yang sama itu akan me-
miliki kuasa untuk menguasai tubuhmu di dunia kekal itu” [Alma 
34:32–34] 25 

7
Kita memiliki tugas kepada dunia untuk 

mengangkat suara peringatan.

Tuhan menginginkan agar manusia bahagia—itu adalah tujuan-
Nya—tetapi manusia menolak menjadi bahagia dan membuat diri 
mereka menjadi sengsara, karena mereka merasa jalan mereka le-
bih baik daripada jalan Allah, dan karena keegoisan mereka, kese-
rakahan, dan kejahatan yang ada di dalam hati mereka; dan itulah 
masalah yang ada di antara kita di zaman sekarang.26

Dari pengamatan yang kami lakukan sewaktu kami mengada-
kan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dan dari apa 
yang kami baca dalam media publik, kami perlu mengambil ke-
simpulan bahwa pertobatan dari dosa sangat penting di seluruh 
dunia sekarang.27

Jangan mengira bahwa kita telah sampai pada kondisi di mana 
segala sesuatu tidak bisa menjadi lebih buruk. Kecuali terdapat per-
tobatan hal-hal ini akan menjadi lebih buruk. Dan oleh karena itu 
saya menyerukan pertobatan kepada umat ini, kepada para Orang 
Suci Zaman Akhir, … dan kepada bangsa-bangsa di bumi di mana 
pun mereka berada.28

Kita memiliki tugas kepada dunia, untuk mengangkat suara per-
ingatan, dan khususnya kepada para anggota Gereja [lihat A&P 
88:81].29

Adalah tugas kita untuk saling menjaga, untuk saling melindungi, 
untuk saling memperingatkan tentang bahaya, untuk saling menga-
jar asas-asas Injil kerajaan, dan untuk bersatu dalam upaya bersama 
melawan dosa-dosa dunia.30

Tidak ada hal lain yang saya ketahui lebih penting atau lebih perlu 
saat ini daripada menyerukan pertobatan, bahkan di antara para 
Orang Suci Zaman Akhir, dan saya berseru kepada mereka mau-
pun kepada orang-orang yang bukan anggota Gereja, untuk meng-
indahkan perkataan Penebus kita. Sekarang Dia telah menyatakan 
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dengan pasti bahwa tidak ada hal yang tidak bersih yang dapat ma-
suk ke  hadirat-Nya. Hanya mereka yang membuktikan diri mereka 
setia dan telah membasuh pakaian mereka dalam darah-Nya melalui 
iman dan pertobatan mereka—tidak dengan cara lain mereka akan 
menemukan kerajaan Allah.31

Tetapi, lihatlah, segala bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak akan 
berdiam dengan aman dalam Yang Kudus dari Israel jika demikian 
halnya bahwa mereka akan bertobat” [1 Nefi 22:28]. Dan saya ber-
doa agar mereka mau bertobat. Saya ingin mereka berdiam de-
ngan aman. Saya ingin mereka percaya kepada Yang Kudus dari 
Israel, yang telah datang ke dunia dan menebus dosa-dosa kita, 
untuk  dosa-dosa seluruh umat manusia, yang telah memberi kita 
penebusan dari kematian, yang telah menjanjikan kepada kita ke-
selamatan dan pengampunan akan dosa-dosa kita dengan syarat 
pertobatan kita.

Ah, saya ingin seluruh umat manusia mau percaya kepada-Nya, 
mau menyembah Dia dan �apa-Nya, dan mau melayani Tuhan 
Allah kita dalam nama Putra, maka kedamaian akan datang, maka 
kesalehan akan menang, maka Tuhan dapat menegakkan  kerajaan-
Nya di bumi.32

Saya berseru kepada dunia untuk bertobat dan memercayai ke-
benaran, untuk membiarkan terang Kristus bersinar dalam kehi-
dupan mereka, untuk mematuhi setiap asas yang baik dan benar 
yang mereka miliki, dan untuk menambahkan kepada hal-hal ini 
terang dan pengetahuan lebih lanjut yang telah telah datang mela-
lui wahyu di zaman ini. Saya berseru kepada mereka untuk menjadi 
anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir 
dan menuai berkat-berkat Injil.

Saya berseru kepada para anggota Gereja untuk melakukan pe-
kerjaan kesalehan, untuk mematuhi perintah-perintah, untuk men-
cari Roh, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengutamakan hal-hal 
dari kerajaan Allah dalam kehidupan mereka, dan dengan demi-
kian mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar di 
hadapan Tuhan [lihat Filipi 2:12].33
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Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Dalam	“Dari	Kehidupan	Joseph	Fielding	Smith,”	tinjaulah	komen-

tar Presiden Smith mengenai mengapa dia ingin “mengangkat 
suara peringatan.” �agaimanakah seruan untuk bertobat meru-
pakan ungkapan kasih?

•	 Apa	artinya	bagi	Anda	memusatkan	iman	Anda	kepada	Bapa	Sur-
gawi dan Yesus Kristus? (lihat bagian 1).

•	 Mengapa	iman	sejati	selalu	menuntun	pada	tindakan?	(Untuk	be-
berapa contoh, lihat bagian 2). Apa beberapa cara kita dapat me-
nunjukkan iman kita melalui tindakan kita?

•	 Bagaimanakah	pertobatan	merupakan	“hasil	dari	iman”?	(lihat	
bagian 3).

•	 Pikirkanlah	di	dalam	hati	pada	saat	Anda	bertobat	dan	merasakan	
belas kasihan dan kasih dari �apa Surgawi dan Yesus Kristus (li-
hat bagian 4). Apa yang dapat Anda bagikan mengenai rasa syu-
kur Anda terhadap Pendamaian Juruselamat?

•	 Mengapa	pertobatan	mustahil	“tanpa	perasaan	sedih	dan	kei-
nginan untuk dibebaskan dari dosa”? (lihat bagian 5). �agaima-
nakah kedua paragraf terakhir dalam bagian 5 dapat memberikan 
harapan bagi seseorang yang merasa sedih karena dosa?

•	 Dalam	hal-hal	apa	penundaan	“akan	menjauhkan	kehidupan	ke-
kal dari Anda”? (lihat bagian 6). Apa bahaya dari menunda per-
tobatan kita?

•	 Sewaktu	Anda	meninjau	bagian	7,	pikirkanlah	apa	yang	dimak-
sud dengan “mengangkat suara peringatan.” �agaimana kita 
dapat menjadi orang yang baik hati dan penuh kasih dalam upa-
ya-upaya kita memperingatkan orang lain?

Tulsian Suci yang Berhubungan 
Ibrani 11:1–6; Mosia 4:1–3; Alma 34:17; Eter 12:4; Moroni 7:33–34; 

A&P 18:10–16; Pasal-Pasal Kepercayaan 1:4

Bantuan Mengajar
“Adalah murid yang seharusnya aktif. Ketika seorang guru men-

jadi sorotan, menjadi bintang pertunjukan, menjadi orang yang 
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selalu berbicara, dan dengan kata lain mengambil alih semua ke-
giatan, hampir dipastikan bahwa dia telah mengganggu proses 
pembelajaran para anggota kelas” (Asahel D. Woodruff, Teaching 
the Gospel [1962], 37; dalam Virginia H. Pearce, “The Ordinary 
Classroom—A Powerful Place for Steady and Continued Growth,” 
Ensign, November 1996, 12).

Catatan
 1. Answers to Gospel Questions, dihimpun 

oleh Joseph Fielding Smith Jr., 5 jilid 
(1957–1966), 1:84.

 2. “Faith and Works: The Clearing of 
a Seeming Conflict,” Improvement 
Era, Oktober 1924, 1151; lihat juga 
Doctrines of Salvation, dihimpun oleh 
�ruce R. McConkie, 3 jilid (1954–1956), 
2:311.

 3. Dalam Conference Report, Oktober 
1919, 88; cetak miring dalam format asli.

 4. Joseph Fielding Smith Jr., dalam Take 
Heed to Yourselves! (1966), v–vi.

 5. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), viii.

 6. Spencer W. Kimball, dikutip oleh 
�ruce R. McConkie dalam “Joseph 
Fielding Smith: Apostle, Prophet, Father 
in Israel,” Ensign, Agustus 1972, 28.

 7. Dalam Joseph Fielding Smith Jr. and 
John J. Stewart, The Life of Joseph 
Fielding Smith (1972), 10.

 8. Dalam Conference Report, April 1970, 
113.

 9. Dalam Conference Report, Oktober 
1921, 186; lihat juga Doctrines of Sal-
vation, 2:302

 10. “Redemption of Little Children,” Deseret 
News, April 29, 1939, �agian Gereja, 3; li-
hat juga Doctrines of Salvation, 2:302–
303.

 11. “Faith,” Deseret News, Maret 16, 1935, 
bagian Gereja, 3, 7.

 12. Dalam Conference Report, April 1923, 
139.

 13. “Faith and Works: The Clearing of a 
Seeming Conflict,” 1151; lihat juga 
Doctrines of Salvation, 2:311.

 14. The Restoration of All Things (1945), 196
 15. “The Pearl of Great Price,” Utah 

Genealogical and Historical Magazine, 
Juli 1930, 104; lihat juga Doctrines of 
Salvation, 2:48.

 16. Dalam Conference Report, Oktober 
1950, 13.

 17. Dalam Conference Report, April 1915, 
120.

 18. Dalam Conference Report, Oktober 
1969, 109.

 19. “A Warning Cry for Repentance,” 
Deseret News, Mei 4, 1935, bagian Ge-
reja, 6; lihat juga Doctrines of Salvation, 
3:44.

 20. The Restoration of All Things, 196–197.
 21. The Restoration of All Things, 199.
 22. “Repentance and �aptism,” Deseret 

News, Maret 30, 1935, bagian Gereja, 6.
 23. “My Dear Young Fellow Workers,” New 

Era, Januari 1971, 5.
 24. “Relief Society Conference Minutes,” 

Relief Society Magazine, Agustus 1919, 
473, lihat juga Doctrines of Salvation, 
2:17.

 25. Dalam Conference Report, April 1969, 
121, 123.

 26. “A Warning Cry for Repentance,” 6; li-
hat juga Doctrines of Salvation, 3:35

 27. Dalam Conference Report, Oktober 
1966, 58.

 28. Dalam Conference Report, Oktober 
1932, 91–92; lihat juga Doctrines of Sal-
vation, 3:31–32

 29. Dalam Conference Report, April 1937, 
59; lihat juga Doctrines of Salvation, 
3:49.

 30. Dalam Conference Report, April 1915, 
120.

 31. Dalam Conference Report, Oktober 
1960, 51.

 32. Dalam Conference Report, Oktober 
1919, 92.

 33. Dalam Conference Report, Oktober 
1970, 7–8.
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“Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku” (lukas 22:19).
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Pentingnya Sakramen 

“Pengambilan lambang-lambang ini merupakan salah 
satu tata cara yang paling kudus dan sakral di Gereja.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Pada tanggal 5 Oktober 1929, setelah 19 tahun melayani sebagai Ra-
sul, Penatua Joseph Fielding Smith berdiri di Tabernakel Salt Lake un-
tuk menyampaikan ceramahnya dalam konferensi umum yang ke-39. 
Dia berkata, “Ada satu atau dua pemikiran yang ingin saya kemuka-
kan mengenai sakramen, terlebih khusus lagi mengenai pertemuan 
yang telah ditetapkan di Gereja melalui wahyu, melalui perintah 
Tuhan, untuk pengambilan lambang-lambang ini yang melambang-
kan tubuh dan darah Yesus Kristus.” Sebagai pendahuluan terhadap 
topik ini, dia membagikan perasaannya mengenai sakramen:

“Menurut pendapat saya pertemuan sakramen adalah pertemuan 
yang paling sakral, paling kudus, dari semua pertemuan di Gereja. 
Ketika saya merenungkan mengenai berkumpulnya Juruselamat dan 
para rasul-Nya pada malam yang berkesan itu ketika Dia memper-
kenalkan sakramen; ketika saya memikirkan mengenai peristiwa 
yang khidmat itu hati saya dipenuhi dengan ketakjuban dan pera-
saan saya tersentuh. Saya memikirkan bahwa pertemuan tersebut 
merupakan salah satu pertemuan yang paling khidmat dan indah 
sejak awal waktu.

Di sana Juruselamat mengajar mereka mengenai  pengurbanan-
Nya yang akan datang, yang dalam keadaan bingung mereka tidak 
bisa memahaminya. Dia dengan gamblang mengatakan kepada me-
reka mengenai kematian-Nya dan bahwa darah-Nya harus dicurah-
kan, dan ini diucapkan tepat pada saat Dia merasakan keperihan 
atas dosa-dosa dunia. Itu adalah peristiwa yang sangat khidmat; di 
sana sakramen ditetapkan, dan para murid diperintahkan untuk se-
ring bertemu bersama dan mengenang kematian dan penderitaan 
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Yesus Kristus, karena pengurbanan-Nya adalah untuk penebusan 
dunia.

Dia baru saja akan mengambil ke atas diri-Nya tanggung jawab 
membayar utang yang ditimpakan kepada dunia melalui kejatuhan, 
agar manusia dapat ditebus dari kematian dan dari neraka. Dia te-
lah mengajar orang-orang bahwa Dia akan ditinggikan agar Dia 
dapat menarik semua orang kepada-Nya, dan agar semua orang 
yang mau bertobat dan percaya kepada-Nya, mematuhi perintah- 
perintah-Nya, tidak perlu menderita, karena Dia akan mengambil 
ke atas diri-Nya dosa-dosa mereka.” 1

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Tuhan telah memerintahkan kita untuk sering 
bertemu untuk mengambil sakramen.

Pengambilan lambang-lambang ini [roti dan air] merupakan salah 
satu tata cara yang paling kudus dan sakral di Gereja, sebuah tata 
cara yang telah menggantikan penyembelihan dan makan domba 
paskah yang [melambangkan] pengurbanan di kayu salib oleh Pe-
nebus kita .… Dari saat keluarnya orang Israel dari Mesir ke pe-
nyaliban Penebus kita, orang Israel diperintahkan untuk merayakan 
paskah pada waktu tertentu setiap tahun. Pada malam yang khid-
mat itu sebelum penyaliban Tuhan mengganti tata cara ini dan 
memberikan sakramen sebagai penggantinya. Kita telah diperin-
tahkan untuk sering bertemu, tidak saja sekali setahun, dan pergi 
ke rumah sembahyang dan di sana mengingat Penebus kita dan 
membuat perjanjian kepada-Nya dengan mengambil bagian dalam 
tata cara kudus-Nya.2

Orang yang tidak hadir ke pertemuan sakramen minggu demi 
minggu dan bulan demi bulan, dan tidak ada yang mencegah dia 
untuk datang ke sakramen, adalah orang yang tidak setia kepada 
kebenaran. Dia tidak mengasihi kebenaran itu. Kalau dia mengasihi-
nya, dia akan hadir untuk mengambil lambang-lambang ini—hanya 
sepotong roti, secangkir kecil air. Dia hendaknya berkeinginan un-
tuk melakukan itu untuk menunjukkan kasihnya pada kebenaran 
dan pelayanannya yang setia kepada Putra Allah.3
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Kita telah diminta untuk memperingati peristiwa yang besar ini 
[Pendamaian Yesus Kristus] dan untuk mengingatnya secara terus-
menerus. Untuk tujuan ini kita diminta untuk berkumpul bersama 
sekali seminggu untuk mengambil lambang-lambang ini, membe-
rikan kesaksian bahwa kita mengingat Tuhan kita, bahwa kita ber-
sedia mengambil ke atas diri kita nama-Nya dan bahwa kita akan 
mematuhi perintah-perintah-Nya. Perjanjian ini diminta kepada kita 
untuk diperbarui setiap minggu, dan kita tidak dapat memperta-
hankan Roh Tuhan jika kita tidak secara terus-menerus mematuhi 
perintah ini. Jika kita mengasihi Tuhan kita akan hadir dalam perte-
muan-pertemuan ini dalam sikap siap untuk beribadat dan berdoa, 
mengingat Tuhan dan perjanjian yang harus kita perbarui setiap 
minggu melalui sakramen ini sebagaimana yang telah Dia minta 
dari kita.4

2
Kita mengambil sakramen sebagai ingatan 

terhadap Pendamaian Yesus Kristus. 

Adalah tugas anggota Gereja untuk hidup dengan rendah hati 
dan setia berdasarkan pengetahuan dan pemahaman terhadap pen-
damaian Yesus Kristus .… Saya rasa, saya harap salah tetapi saya 
pikir tidak, bahwa sebagian besar anggota Gereja tidak menyadari 
apa makna makan sepotong kecil roti, dan minum secangkir ke-
cil air sebagai peringatan akan pencurahan darah Juruselamat kita, 
Yesus Kristus, dan pengurbanan-Nya di kayu salib.

Saya ingin meminta perhatian Anda terhadap pemberkatan [pada 
roti]. Saya akan membacanya dengan rendah hati agar kita akan me-
mahami makna yang terkandung di dalamnya:

“Ya Allah, �apa Yang Kekal, kami mohon kepada-Mu dalam 
nama Putra-Mu, Yesus Kristus, untuk memberkati dan mengudus-
kan roti ini bagi jiwa mereka semua yang mengambilnya, agar 
mereka boleh makan sebagai ingatan akan tubuh Putra-Mu dan 
bersaksi kepada-Mu, ya Allah, �apa Yang Kekal, bahwa mereka 
bersedia mengambil ke atas diri mereka nama Putra-Mu, dan selalu 
mengingat-Nya dan menaati perintah-perintah-Nya yang telah Dia 
berikan kepada mereka; agar mereka boleh selalu memiliki Roh-
Nya bersama mereka. Amin” [A&P 20:77] ….
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Untuk makan sebagai peringatan akan Dia. Apakah itu berarti 
bahwa saya hanya akan mengingat bahwa hampir 2.000 tahun yang 
lalu orang-orang jahat membawa Dia, menggantung Dia di kayu sa-
lib, menusukkan paku-paku di tangan dan kaki-Nya dan mening-
galkan Dia di sana untuk mati? �agi saya maknanya lebih dalam 
dari itu. Untuk mengingat-Nya—mengapa Dia di kayu salib? Man-
faat apa yang datang kepada [saya] karena Dia berada di kayu sa-
lib? Penderitaan apa yang Dia alami di kayu salib agar saya dapat 
ditebus atau dibebaskan dari dosa-dosa saya?

Ya, tentu saja seseorang akan berpikir: Paku-paku ditusukkan 
ke dalam tangan dan kaki-Nya dan Dia bergantung di sana sampai 
meninggal .… Penderitaan apa lagi yang dialami-Nya? Inilah me-
nurut saya hal yang sebagian besar dari kita abaikan. Saya yakin 
bahwa penderitaan luar biasa yang dialami-Nya bukan dari tusukan 
paku-paku di tangan dan kaki-Nya dan bergantung di kayu salib, 
yang memang sangat perih dan mengerikan. Dia membawa beban 
lain yang jauh lebih penting dan kuat. �agaimana? Kita tidak me-
mahami dengan jelas, tetapi saya memiliki sedikit pemahaman me-
ngenai hal itu.5

Saya kira siapa pun di antara kita tidak ada yang tidak pernah 
berbuat salah dan kemudian merasa menyesal dan berharap tidak 
melakukannya. Lalu hati nurani kita memengaruhi kita dan kita me-
rasa sangat sedih. Pernahkah Anda memiliki pengalaman seperti itu? 
Saya pernah .… Tetapi di sini kita memiliki Putra Allah yang mem-
bawa beban pelanggaran saya dan pelanggaran Anda .… Siksaan 
terbesar-Nya bukan paku-paku di tangan atau di  kaki-Nya, meski-
pun memang berat, melainkan siksaan pikiran yang dalam beberapa 
hal tidak saya pahami. Tetapi Dia membawa beban—beban kita. 
Saya menambahkan sesuatu pada beban itu; demikian pula Anda. 
Demikian pula dengan semua orang yang lain. Dia menanggung 
sendiri beban itu untuk membayar harga agar saya dapat terluput—
agar Anda dapat terluput—dari hukuman dengan syarat bahwa kita 
mau menerima Injil-Nya dan setia serta beriman pada Injil tersebut.

Nah itulah yang saya coba untuk pikirkan. Itulah yang saya 
ingat—keperihan yang menyiksa ketika Dia menangis dalam doa-
Nya kepada �apa-Nya agar membiarkan cawan berlalu. Dia tidak 
memohon hanya agar dibebaskan dari paku-paku yang menusuk 
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dalam tangan atau kaki-Nya, Dia memiliki siksaan yang jauh lebih 
berat dari semua itu, dalam beberapa hal yang tidak saya pahami.6

Adalah mustahil bagi manusia fana yang lemah, dan kita semua 
lemah, untuk memahami sepenuhnya sejauh mana penderitaan 
yang dialami Putra Allah. Kita tidak dapat memahami harga yang 
harus Dia bayar. Kepada Nabi Joseph Smith Dia berfirman:

“Karena lihatlah, Aku, Allah, telah menderita hal-hal ini bagi se-
mua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan 
bertobat; tetapi jika mereka tidak akan bertobat mereka mesti 
menderita bahkan seperti Aku; yang penderitaan itu menyebab-
kan  diri-Ku, bahkan Allah, yang terbesar dari semuanya, gemetar 
karena rasa sakit, dan berdarah pada setiap pori, dan menderita 
baik tubuh maupun roh; dan menghendaki bahwa Aku boleh tidak 

“Saya berharap kita dapat membuat para anggota gereja 
memahami lebih jelas lagi perjanjian-perjanjian yang 

mereka buat ketika mereka mengambil sakramen.”
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meminum cawan yang pahit, dan menciut—walaupun demikian, 
kemuliaan kepada �apa, dan Aku meminumnya dan menyelesaikan 
 persiapan-Ku bagi anak-anak manusia” [A&P 19:16–19].

Akan tetapi, kita mampu mengetahui dan menyadari bahwa ke-
perihan yang menyiksa dari pengurbanan-Nya ini telah mendatang-
kan berkat terbesar yang dapat diberikan kepada kita. Selain itu, 
kita mampu menyadari bahwa penderitaan yang luar biasa ini—
yang telah melampaui kekuatan manusia fana untuk menanggung 
atau menahannya—dilakukan karena kasih yang besar yang �apa 
dan Putra miliki terhadap umat manusia ….

… Jika kita menghargai sepenuhnya banyak berkat yang diberi-
kan kepada kita melalui penebusan yang dilakukan kepada kita, ti-
dak ada yang dapat Tuhan minta kepada kita yang tidak akan kita 
lakukan dengan sungguh-sungguh dan sukarela.7

Saya yakin jika kita dapat membayangkan di hadapan kita—
sebagaimana yang sering kali telah saya coba lakukan—peristiwa 
khidmat Juruselamat bertemu dengan para rasul-Nya; jika kita da-
pat melihat mereka di sana berkumpul, Tuhan dalam keadaan se-
dih, sedih karena dosa-dosa dunia, sedih karena salah satu di antara 
para rasul-Nya akan mengkhianati Dia, namun mengajarkan ke-
pada kesebelas pria ini yang mengasihi Dia dan membuat perjan-
jian dengan mereka, saya yakin kita akan merasakan di dalam hati 
kita bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan Dia. Jika kita da-
pat melihat mereka berkumpul di sana dan dapat menyadari betapa 
berat beban yang ditimpakan kepada Tuhan kita; dan setelah perja-
muan mereka dan menyanyikan nyanyian rohani, mereka maju te-
rus, Tuhan akan dikhianati, diejek dan dicemooh, para rasul akan 
meninggalkan Dia pada titik puncak percobaan-Nya—jika kita da-
pat memahami semua ini, meskipun tidak lengkap, dan memang 
seharusnya tidak lengkap, saya yakin, brother dan sister semua, kita 
akan selamanya lebih ingin hidup di dalam terang kebenaran. Jika 
kita dapat melihat Juruselamat manusia menderita di taman dan di 
kayu salib dan dapat menyadari sepenuhnya semua yang memi-
liki arti bagi kita, kita akan berkeinginan untuk mematuhi  perintah- 
perintah-Nya dan kita akan mengasihi Tuhan Allah kita dengan 
segenap hati, segenap daya, segenap pikiran dan kekuatan kita, 
dan dalam nama Yesus Kristus akan melayani Dia.8
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3
Adalah tugas kita untuk memikirkan 

dengan cermat perjanjian yang kita buat 
ketika kita mengambil sakramen.

Saya berharap kita dapat membuat para anggota Gereja mema-
hami lebih jelas lagi perjanjian-perjanjian yang mereka buat ketika 
mereka mengambil sakramen dalam pertemuan-pertemuan sakra-
men kita.9

Saya pernah melihat dua anggota Gereja duduk bersama [dalam 
pertemuan sakramen], terlibat dalam percakapan, berhenti bebe-
rapa saat untuk mendengarkan pemberkatan air dan roti, kemu-
dian mulai kembali percakapan mereka .… Itu mengejutkan bagi 
saya, dan saya yakin demikian pula bagi Tuhan.10

Adalah tugas kita untuk memikirkan dengan cermat dan penuh 
perhatian sifat dari doa-doa [sakramen] ketika kita mendengarnya 

“adalah tugas kita untuk memikirkan dengan cermat dan penuh perhatian 
sifat dari doa-doa [sakramen] ketika kita mendengarnya diucapkan.”
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diucapkan dalam pertemuan kita. Ada empat hal yang sangat pen-
ting kita berjanji untuk lakukan setiap kali kita mengambil lambang-
lambang ini, dan ketika mengambil lambang-lambang ini, terdapat 
janji bahwa kita akan melakukan sepenuhnya kewajiban-kewajiban 
kita, dan dengan demikian kewajiban-kewajiban menjadi mengikat 
kepada kita. Kewajiban-kewajiban ini adalah:

1. Kita makan sebagai peringatan akan tubuh Yesus Kristus, ber-
janji bahwa kita akan selalu mengingat tubuh-Nya yang terluka 
yang dibunuh di kayu salib.

2. Kita minum sebagai peringatan akan darah yang dicurahkan 
bagi doasa-dosa dunia, yang telah menebus pelanggaran Adam, dan 
yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita sendiri dengan syarat 
pertobatan yang sesungguhnya.

3. Kita berjanji bahwa kita akan bersedia mengambil ke atas diri 
kita nama Putra dan selalu mengingat-Nya. Dalam menepati per-
janjian ini kita berjanji bahwa kita akan dipanggil dengan nama-Nya 
dan tidak pernah melakukan apa pun yang akan mempermalukan 
atau mencemarkan nama itu.

4. Kita berjanji bahwa kita akan mematuhi perintah-perintah-Nya 
yang telah Dia berikan kepada kita; bukan satu perintah, melain-
kan perintah bahwa kita akan bersedia “hidup dengan setiap fir-
man yang keluar dari mulut Allah” [A&P 84:44].

Jika kita bersedia melakukan hal-hal ini maka kepada kita dijanji-
kan bimbingan berkelanjutan dari Roh Kudus, dan jika kita tidak mau 
melakukan hal-hal ini maka kita tidak akan memiliki bimbingan itu.11

Saya ingin mengajukan kepada Anda beberapa pertanyaan, dan 
saya berbicara, tentu saja, kepada semua anggota Gereja. Apakah 
menurut Anda seseorang yang datang ke pertemuan sakramen de-
ngak sikap yang penuh doa, rendah hati, dan beribadat, dan meng-
ambil lambang-lambang ini yang melambangkan tubuh dan darah 
Yesus Kristus, akan dengan sengaja melanggar perintah-perintah 
Tuhan? Jika seseorang benar-benar menyadari apa maknanya ketika 
dia mengambil sakramen, bahwa dia berjanji untuk mengambil ke 
atas dirinya nama Yesus Kristus dan untuk selalu mengingat Dia dan 
mematuhi perintah-perintah-Nya, dan janji ini diperbarui minggu 
demi minggu—apakah menurut Anda orang seperti itu akan gagal 
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membayar persepuluhannya? Apakah menurut Anda orang seperti 
itu akan melanggar hari Sabat dan mengabaikan Firman Kebijak-
sanaan? Apakah menurut Anda dia akan gagal untuk berdoa, dan 
bahwa dia tidak akan memenuhi tugas-tugas kuorumnya dan tugas-
tugas lain di Gereja? Tampaknya bagi saya bahwa hal semacam itu 
sebagai pelanggaran terhadap asas-asas dan tugas-tugas sakral ini 
adalah mustahil jika seseorang memahami apa makna sesungguh-
nya dari membuat janji-janji seperti itu minggu demi minggu ke-
pada Tuhan dan di hadapan para orang suci.12

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Dalam	“Dari	Kehidupan	Joseph	Fielding	Smith,”	Presiden	Smith	

membagikan pemikirannya mengenai saat ketika Juruselamat 
memberlakukan sakramen. Mengapa peristiwa ini penting bagi 
Anda?

•	 Sewaktu	Anda	mempelajari	bagian	1,	pikirkanlah	pentingnya	
menghadiri pertemuan sakramen setiap minggu. �agaimanakah 
Anda dapat mempersiapkan diri Anda untuk pertemuan sakra-
men? Apa yang dapat orang tua lakukan untuk membantu anak-
anak mereka mempersiapkan diri?

•	 Apa	yang	membuat	Anda	terkesan	mengenai	pemikiran	Pre-
siden Smith ketika dia mengambil sakramen? (lihat bagian 2). 
Apa yang dapat kita lakukan untuk mengingat Juruselamat dan 
 Pendamaian-Nya ketika kita mengambil sakramen?

•	 Berikan	perhatian	pada	perjanjian-perjanjian	yang	dicantumkan	
dalam bagian 3. Renungkanlah di dalam hati bagaimana perasaan 
Anda mengenai perjanjian-perjanjian ini. �agaimana  perjanjian-
perjanjian ini memengaruhi kehidupan Anda?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Matius 26:26–29; 1 Korintus 11:23–29; 3 Nefi 18:1–13; Mormon 

9:29; Moroni 4–5; A&P 20:75–79; 59:9–12

Bantuan Mengajar
“Tugasi peserta untuk membaca pertanyaan-pertanyaan pilihan 

pada akhir bab (baik secara perorangan atau dalam kelompok- 
kelompok kecil). Mintalah mereka mencari ajaran-ajaran dalam bab 
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yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian un-
danglah mereka untuk membagikan pemikiran dan wawasan me-
reka kepada kelompok lainnya” (dari halaman vii dalam buku ini).

Catatan
 1. Dalam Conference Report, Oktober 

1929, 60–61; lihat juga Doctrines of Sal-
vation, disunting oleh �ruce R. McCon-
kie, 3 jilid (1954–1956), 2:340–341

 2. “Importance of the Sacrament Meet-
ing,” Relief Society Magazine, Oktober 
1943, 590; lihat juga Doctrines of Sal-
vation, 2:339–340.

 3. Seek Ye Earnestly, dihimpun oleh 
Joseph Fielding Smith Jr. (1972), 99.

 4. Dalam Conference Report, Oktober 
1929, 61; lihat juga Doctrines of Sal-
vation, 2:341.

 5. “Fall-Atonement-Resurrection- 
Sacrament,” ceramah yang disampaikan 
pada Institut Religi Universitas Utah 
Salt Lake City, Januari 14, 1961, 7–8.

 6. “Fall-Atonement-Resurrection- 
Sacrament,” 8.

 7. “Importance of the Sacrament Meet-
ing,” 591–592.

 8. Dalam Conference Report, Oktober 
1929, 63; lihat juga Doctrines of Sal-
vation, 2:347.

 9. “Fall-Atonement-Resurrection- 
Sacrament,” 7.

 10. Seek Ye Earnestly, 122.
 11. “Importance of the Sacrament Meet-

ing,” 591.
 12. Dalam Conference Report, Oktober. 

1929, 62–63; lihat juga Doctrines of 
 Salvation, 2:346.



119

B A B  7

Joseph dan Hyrum Smith, 
Saksi bagi Kristus

“Kami mengangkat suara kami dengan rasa terima 
kasih atas kehidupan dan pelayanan dari Nabi Joseph 
Smith, dari Bapa Bangsa Hyrum Smith, dan para nabi 
serta rasul dan para pria serta wanita saleh yang telah 
membangun di atas landasan yang mereka tegakkan.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Sejak masih sangat muda, Joseph Fielding Smith tahu bahwa kelu-
arganya memiliki hubungan khusus dengan Nabi Joseph Smith. Dia 
terilhami oleh teladan kakeknya, Hyrum Smith, kakak dan  teman 
setia Nabi Joseph. Hyrum melayani dengan setia bersama adiknya 
sebagai pemimpin di Gereja. Dia juga membantu penerbitan Ki-
tab Mormon dan dipanggil untuk menjadi salah satu dari Delapan 
Saksi bagi kitab tersebut. Pada tanggal 27 Juni 1844, Joseph dan 
Hyrum mati syahid di Carthage, Illinois, memeteraikan kesaksian 
mereka mengenai Juruselamat dan Injil-Nya. “Dalam kehidupan me-
reka tidak terbagi, dan dalam kematian mereka tidak terpisahkan!” 
(A&P 135:3).

Joseph Fielding Smith tidak pernah mengenal kakek nenek kelu-
arga Smith. Jauh sebelum dia dilahirkan, kakeknya Hyrum mati sya-
hid. Istri Hyrum, Mary Fielding Smith juga mati muda. Joseph Fielding 
Smith berkata, “Saya tidak pernah mengenal Nenek Smith saya. Saya 
selalu menyesali itu, karena dia adalah salah satu wanita yang pa-
ling mulia yang pernah hidup, tetapi saya kenal dengan saudara pe-
rempuannya yang baik, �ibi Mercy Thompson, dan sewaktu kecil 
saya biasanya pergi dan mengunjungi dia di rumahnya dan duduk 
di pangkuannya, di mana dia menceritakan cerita-cerita mengenai 
Nabi Joseph Smith, dan, saya sangat bersyukur atas pengalaman itu.” 1
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joseph dan hyrum Smith: “dalam kehidupan mereka tidak terbagi, 
dan dalam kematian mereka tidak terpisahkan!” (a&P 135:3).
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Joseph Fielding Smith juga belajar dari teladan ayahnya, Joseph F. 
Smith, yang telah mengenal Nabi Joseph Smith secara pribadi. Me-
ngenai ayahnya, Joseph Fielding Smith berkata, “Tidak ada unsur 
keraguan atau ketidakpastian sedikit pun dalam kesaksiannya. Hal 
ini terutama sekali benar ketika dia berbicara mengenai keilahian 
Juruselamat kita atau misi nabi Joseph Smith.” 2

Teladan dan ajaran-ajaran ini menuntun Joseph Fielding Smith 
pada kesaksian tentang Injil yang dipulihkan di masa kanak- 
kanaknya. “Saya tidak ingat saat ketika saya tidak percaya akan misi 
Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus kita dan juga misi Nabi Joseph 
Smith,” 3 dia kemudian mengatakan. Ketika dia mengajar Injil, dia 
terkadang mengungkapkan kesaksiannya dengan menggunakan 
istilah-istilah kekeluargaan, “Apakah saya mengasihi Nabi Joseph 
Smith? Ya, saya mengasihi dia, sebagaimana ayah saya mengasihi 
dia sebelum saya. Saya mengasihi dia karena dia adalah hamba 
Allah dan karena pemulihan Injil dan karena manfaat- manfaat dan 
berkat-berkat yang telah datang kepada saya dan keluarga saya, dan 
kepada Anda dan keluarga Anda, melalui berkat-berkat yang dilim-
pahkan kepada orang ini dan mereka yang bekerja bersamanya.” 4

Meskipun Presiden Smith bersyukur pada ajaran-ajaran dan wa-
risan keluarganya, dia memperoleh kesaksian sendiri. Dia berkata, 
“Saya selalu sangat bersyukur atas kesaksian yang datang kepada 
saya melalui Roh Tuhan bahwa Joseph Smith, Nabi Allah, dipang-
gil untuk menjadi pemimpin dalam Dispensasi Kegenapan Waktu.” 5 
Dalam kesempatan lainnya dia bersaksi, “Saya memiliki pengeta-
huan, melalui karunia Allah, bahwa Joseph Smith pada tahun 1820 
sesungguhnya melihat �apa dan Putra; bahwa �apa memperkenal-
kan Putra-Nya; bahwa Putra berbicara kepadanya, dan menanyakan 
kepadanya apa yang ingin dia ketahui, dan memberi dia nasihat; 
memberi tahu dia apa yang harus dilakukan, disertai dengan janji 
bahwa pada akhirnya pengetahuan lain akan datang dan kege-
napan Injil, yang waktu itu belum ada di muka bumi, akan dipu-
lihkan.” Kemudian dia memberikan kepastian bahwa semua orang 
dapat menerima kesaksian yang sama, “Setiap jiwa di muka bumi 
yang memiliki keinginan untuk mengetahuinya memiliki kesem-
patan istimewa, karena setiap jiwa yang mau merendahkan hatinya, 
dan dalam kerendahan hati dan iman yang mendalam, dengan roh 
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yang menyesal, menghadap Tuhan, akan menerima pengetahuan 
itu dengan keyakinan bahwa Dia hidup.” 6

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Dua tema yang paling menonjol: bahwa 
Yesus Kristus adalah Putra Allah dan bahwa 

Joseph Smith adalah seorang Nabi.

Kita menghubungkan nama Yesus Kristus dan Joseph Smith. 
Kristus adalah Tuhan; Dia mengerjakan kurban pendamaian; Dia 
adalah kebangkitan dan hidup; melalui Dia semua manusia di-
bangkitkan dalam kebakaan, sementara mereka yang percaya dan 
mematuhi hukum-hukum-Nya juga akan memperoleh kehidupan 
kekal.

Joseph Smith adalah seorang Nabi, dipanggil di zaman akhir ini 
untuk menerima, melalui wahyu, kebenaran-kebenaran Injil yang 
menyelamatkan dan untuk memegang jabatan sebagai pemimpin 
yang sah, yang memiliki kuasa dari ketinggian, untuk memimpin 
tata cara-tata cara Injil.

Karena kebenaran-kebenaran ini yang diwahyukan melalui dia 
adalah kebenaran-kebenaran yang akan pergi ke setiap bangsa se-
belum Kedatangan Kedua, tidaklah mengherankan bahwa kita men-
dapati Moroni mengatakan kepada Joseph Smith bahwa “nama[nya] 
akan dikenal dengan baik dan jahat di antara segala bangsa, kaum, 
dan bahasa, atau bahwa itu akan secara baik maupun jahat dibica-
rakan di antara semua orang” [ Joseph Smith—Sejarah 1:33].

Tidaklah juga mengherankan ketika kita kemudian mendapati 
Tuhan berfirman kepada Nabi, “Ujung-ujung bumi akan bertanya 
tentang namamu, dan yang bodoh akan menempatkan engkau da-
lam ejekan, dan neraka akan mengamuk melawan engkau;

Sementara yang murni hatinya, dan yang bijak, dan yang mulia, 
dan yang bajik, akan mencari nasihat, dan wewenang, dan berkat-
berkat secara terus-menerus dari bawah tanganmu” (A&P 122:1–2).

Ujung-ujung bumi sekarang mulai bertanya tentang nama Joseph 
Smith, dan banyak orang di banyak bangsa bersukacita di dalam In-
jil yang dipulihkan melalui perantaraannya.
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Sejak awal dispensasi ini, kesaksian tentang Yesus, sebagai-
mana diungkapkan kepada Joseph Smith, telah dikhotbahkan di 
Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, kebanyakan wilayah Eropa, 
dan  pulau-pulau di Pasifik.

Di tahun-tahun belakangan ini terdapat perluasan pekerjaan yang 
luar biasa di Meksiko, di negara-negara Amerika Tengah, dan di 
Amerika Selatan.

Dan Asia sekarang [tahun 1971] sedang diperkenalkan pada pe-
san Injil dengan cara yang melampaui segala sesuatu di masa lam-
pau. Gereja berdiri semakin kuat di Jepang dan Korea, di Taiwan 
dan Hong Kong, dan kita baru saja memulai pekerjaan misionaris 
di Thailand, Singapura, dan Indonesia.

Dan harinya akan tiba, dalam pemeliharaan Tuhan, ketika bang-
sa-bangsa lain, yang sekarang tertutup pada pesan kebenaran, akan 
mengizinkan misionaris untuk datang, dan para penatua Israel akan 
pergi untuk memberitakan kepada orang-orang yang jujur hatinya 
di antara bangsa-bangsa itu mengenai Kristus dan Injil kerajaan-Nya 
yang telah datang ke bumi di zaman ini melalui Nabi Joseph Smith.7

Joseph Smith adalah pewahyu untuk pengetahuan tentang 
Kristus dan tentang keselamatan kepada dunia untuk zaman dan 
angkatan ini.8

Ada dua tema yang selalu penting dalam pikiran saya. �ahwa 
Yesus Kristus adalah Putra Allah, yang disalib untuk dosa-dosa du-
nia, dan bahwa Joseph Smith adalah seorang Nabi yang dipanggil 
dan diangkat untuk pengantaran ke dalam dispensasi kegenapan 
waktu. Itu adalah pesan saya kepada dunia.9

2
Tuhan memanggil Joseph Smith untuk menjadi 

pemimpin dalam dispensasi yang agung ini.

Joseph Smith … datang dan di bawah pengarahan para utusan 
kudus meletakkan landasan untuk kerajaan Allah dan untuk peker-
jaan yang ajaib dan menakjubkan agar dunia bisa dipersiapkan un-
tuk kedatangan Tuhan.10

Saya tahu bahwa dia [ Joseph Smith] telah dipanggil, diangkat 
oleh �apa kita di surga; bahwa dia menerima wahyu dan bimbingan 
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dari Putra Allah yang akan memberikan manfaat dan memberkati 
semua orang jika mereka mau menerimanya.11

Tidak ada keraguan sedikit pun dalam pikiran saya bahwa Tuhan 
telah membangkitkan Nabi Joseph Smith dan memberi dia wahyu, 
perintah, membuka surga kepadanya, dan memanggil dia untuk 
memimpin dalam dispensasi yang mulia ini. Saya sangat yakin 
bahwa di masa remajanya, ketika dia pergi untuk berdoa, dia me-
lihat dan benar-benar berdiri di hadapan Allah �apa dan Putra-
Nya, Yesus Kristus; dalam pikiran saya tidak ada keraguan sedikit 
pun—saya tahu bahwa ini benar. Saya tahu bahwa dia kemudian 
dikunjungi oleh Moroni, menerima Imamat Harun melalui tangan 
Yohanes Pembaptis, menerima Imamat Melkisedek melalui tangan 
Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bahwa Gereja Yesus Kristus dari 

“joseph Smith adalah seorang nabi yang dipanggil dan diangkat 
untuk pengantaran ke dalam dispensasi kegenapan waktu.”



B a B  7

125

Orang-Orang Suci Zaman Akhir diorganisasi pada tanggal 6 April 
1830, melalui perintah ilahi.12

Dalam memilih wakil untuk memimpin “pekerjaan yang menak-
jubkan hampir tampil di antara anak-anak manusia,” [lihat A&P 4:1] 
Tuhan tidak memilih orang yang terdidik dalam pembelajaran dan 
tradisi-tradisi dunia. Jalan-Nya bukanlah jalan-jalan manusia, demi-
kian pula pikiran-Nya tidak seperti pikiran manusia [lihat Yesaya 
55:8]. Orang yang terdidik dalam pembelajaran dunia akan memi-
liki terlalu banyak tradisi dan filosofi manusia yang mengganggu dia 
dari kebenaran. Dalam kebijaksanaan-Nya yang besar Tuhan memi-
lih anak yang tidak terdidik—seorang anak laki-laki berusia empat 
belas tahun. Kepada anak muda ini Tuhan mewahyukan kegenapan 
Injil, yang tidak akan diterima dunia karena ketidakpercayaan me-
reka. Selama bertahun-tahun dalam bimbingan surgawi—karena dia 
diajar oleh para utusan dari hadirat Tuhan—anak muda ini, Joseph 
Smith, disiapkan untuk memimpin pekerjaan pemulihan Injil dan 
pembangunan Kerajaan Allah.13

3
Tuhan berfirman bahwa angkatan ini akan memiliki 

firman-Nya melalui Nabi Joseph Smith.

Di setiap zaman ketika Injil berada di bumi, Injil itu harus diwah-
yukan kepada para nabi Tuhan, dan mereka harus dipanggil un-
tuk melayani sebagai pemimpin yang sah untuk melaksanakan dan 
mengarahkan pelaksanaan tata cara-tata cara keselamatan bagi se-
sama mereka.

Joseph Smith adalah Nabi yang dipanggil Tuhan di zaman ini 
untuk memulihkan kebenaran-kebenaran mengenai keselamatan 
dan untuk menerima kunci-kunci dan kuasa untuk melaksanakan 
 kebenaran-kebenaran yang menyelamatkan ini.

Kepada dia Tuhan berfirman, “… angkatan ini akan mempero-
leh firman-Ku melalui kamu” (A&P 5:10). Dan kemudian, dengan 
merujuk pada Injil yang dipulihkan melalui Joseph Smith, Tuhan 
berfirman, “Injil Kerajaan ini akan dikhotbahkan di seluruh dunia, 
untuk menjadi saksi bagi semua bangsa, dan kemudian akan da-
tang akhir dunia, atau kehancuran bagi yang jahat” [ Joseph Smith—
Matius 1:31].14
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Sekarang saya mengatakan—

�ahwa semua orang di zaman ini harus mengandalkan Joseph 
Smith untuk mempelajari kebenaran mengenai Kristus dan Injil-Nya;

�ahwa pada akhirnya nama nabi ini akan dikenal di setiap pen-
juru bumi dan di antara semua orang;

�ahwa yang jujur hatinya akan menerima dia sebagai Nabi dan 
akan menyembah Tuhan yang telah diwahyukan kepadanya;

�ahwa Gereja yang dia organisasi melalui perintah ilahi akan 
makmur karena Gereja itu mengikuti wahyu-wahyu yang datang 
melalui dia;

Dan bahwa semua orang yang percaya pada ajaran-ajaran Joseph 
Smith dan bekerja di jalan yang ditetapkan olehnya akan datang 
pada pengetahuan bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang 
disalibkan untuk dosa-dosa dunia.

Demikian pula bahwa saya tahu Yesus adalah Kristus—dan itu 
adalah melalui wahyu dari Roh Kudus—saya tahu bahwa Joseph 
Smith adalah sekarang dan dahulu dan akan selalu sebagai Nabi 
Allah ….

Dengan semangat kesaksian dan rasa terima kasih, saya [memba-
gikan] kata-kata yang diilhami ini dari Ajaran dan Perjanjian: “Joseph 
Smith, sang Nabi dan Pelihat Tuhan, telah melakukan lebih banyak, 
kecuali Yesus saja, demi keselamatan manusia di dunia ini, dari-
pada orang lain siapa pun yang pernah hidup di dalamnya” (A&P 
135:3).15

4
Joseph Smith dan kakaknya, Hyrum,  

disatukan dalam kehidupan dan kematian.

Saya bersyukur atas pemulihan kebenaran kekal dalam dis-
pensasi Injil akhir ini; atas misi dan pelayanan Joseph Smith, sang 
Nabi, dan kakek saya, Hyrum Smith, �apa �angsa; dan atas fakta 
bahwa kunci-kunci kerajaan Allah telah diberikan kembali kepada 
manusia di bumi.16

“Dan lagi, sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, diberka-
tilah hamba-Ku Hyrum Smith, karena Aku, Tuhan, mengasihinya 
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karena integritas hatinya, dan karena dia mengasihi apa yang benar 
di  hadapan-Ku, firman Tuhan” [A&P 124:15].

Siapa yang tidak akan bahagia mendapatkan penghormatan ke-
yakinan dan pujian seperti itu yang diberikan kepadanya, dan da-
tang dari Tuhan? Hyrum Smith adalah di antara orang pertama yang 
dibaptis dalam dispensasi ini. Melalui kehidupannya dia berdiri di 
sisi adiknya, Joseph, dan memperkuat dia melalui dorongan, iman 
dan kasih yang penuh pengabdian. Hyrum adalah orang yang me-
miliki hati yang sangat lembut. Dia memiliki kerendahan hati yang 
dalam dan lebih mengasihi adiknya daripada nyawanya sendiri. Hal 
ini dia tunjukkan melalui kematiannya saat dia mati syahid. Dia ti-
dak gentar dalam membela kebenaran. Sesungguhnya dia “menga-
sihi apa yang benar.”

Hyrum Smith lahir pada tanggal 9 Februari 1800, dan hampir 
enam tahun lebih tua dari Nabi. Kehormatan yang dimiliki Joseph 
Smith adalah kehormatan bagi Hyrum juga yang bersukacita bersama 
adiknya dalam semua berkat Tuhan yang dilimpahkan kepadanya. 

Bersama-sama, joseph dan hyrum Smith memeteraikan 
kesaksian mereka dengan darah mereka.
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Sifat kasih persaudaraan yang sama ini juga diperlihatkan oleh Nabi 
Joseph kepada kakaknya, Hyrum. Mereka mengalami kesedihan dan 
sukacita bersama. Mereka berdua juga mengalami penganiayaan yang 
sama. Mereka dikurung di dalam penjara yang sama demi Injil, dan 
ketika waktunya tiba bagi pemeteraian kesaksian mereka, mereka 
mati syahid bersama. “Dalam kehidupan mereka tidak terbagi, dan 
dalam kematian mereka tidak terpisahkan” [A&P 135:3] .…

Ini adalah penghormatan dari Nabi, “�rother Hyrum, betapa se-
tianya hati yang engkau miliki! Ah, semoga Yehova yang Kekal me-
mahkotai dengan berkat-berkat kekal ke atas kepalamu, sebagai 
suatu pahala bagi perhatian yang kau miliki bagi jiwaku! Ah, be-
tapa banyaknya kedukaan yang telah kita alami bersama, dan se-
kali lagi kita menemui diri kita tertambat dengan tangan penindasan 
yang tak henti-hentinya. Hyrum, namamu akan dituliskan dalam Ki-
tab Hukum Tuhan, untuk dilihat oleh mereka yang datang sesudah 
engkau, agar mereka boleh mengikuti pola kerjamu.”

Sekali lagi Nabi mengatakan, “Saya dapat berdoa dalam hati saya 
agar semua saudara saya adalah seperti kakak terkasih saya Hyrum, 
yang memiliki kelembutan seekor anak domba, serta integritas seo-
rang Ayub, dan singkatnya, kelembutan hati serta kerendahan hati 
Kristus; dan saya mengasihi dia dengan kasih itu yang lebih kuat 
daripada kematian, karena saya tidak pernah memiliki kesempatan 
untuk menghardik dia, demikian pula dia menghardik saya.” 17

5
Joseph dan Hyrum Smith memeteraikan 
kesaksian mereka dengan darah mereka.

Kakek saya, �apa �angsa Hyrum Smith, dipanggil untuk meme-
gang kunci-kunci bagi dispensasi ini bersama dengan Nabi Joseph, 
adiknya. Tuhan telah berfirman bahwa dalam mulut kedua saksi ini 
segala perkara akan menjadi sah [lihat 2 Korintus 13:1] ….

Joseph Smith tidak bisa berdiri sendiri, kalau tidak pekerjaanya 
akan gagal, sama seperti pekerjaan Juruselamat membutuhkan pe-
ngukuhan dari saksi-saksi lain, dan yang dapat memberikan ke-
saksian bagi Kristus selain �apa-Nya? [lihat Yohanes 8:12–18]. Dan 
oleh karena itu Tuhan memanggil orang lain untuk berdiri bersama 
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Joseph Smith dan untuk memegang kunci-kunci keselamatan da-
lam dispensasi ini sebagai saksi bersamanya ….

… Tidak saja [Hyrum] dipanggil untuk menjadi �apa �angsa bagi 
Gereja, yang adalah hak kesulungannya, tetapi pada saat yang sama 
Tuhan berfirman kepadanya:

“Dan sejak mulai waktu ini Aku menetapkan baginya bahwa dia 
boleh menjadi nabi, dan pelihat, dan pewahyu bagi gereja-Ku, se-
perti juga hamba-Ku Joseph;

Agar dia boleh bertindak bersama-sama juga dengan  hamba-Ku 
Joseph; dan bahwa dia akan menerima nasihat dari hamba-Ku 
Joseph, yang akan memperlihatkan kepadanya kunci-kunci yang 
dengannya dia boleh meminta dan menerima, dan dimahkotai de-
ngan berkat, dan kemuliaan, dan kehormatan, dan imamat, dan ka-
runia keimamatan yang sama, yang pada suatu kali diberikan ke 
atas dia yang adalah hamba-Ku Oliver Cowdery;

Agar hamba-Ku Hyrum boleh memberikan kesaksian tentang apa 
yang akan Aku perlihatkan kepadanya, agar namanya boleh disim-
pan sebagai ingatan terhormat dari angkatan ke angkatan,  selama-
lamanya” [A&P 124:94–96].

�ersama dengan pemanggilan dan perintah ini, Nabi Joseph 
Smith menganugerahkan kepada Hyrum Smith semua kunci, we-
wenang dan karunia keimamatan yang dia, sebagai Nabi, pegang, 
dan yang dahulunya dipegang oleh Oliver Cowdery. Tuhan juga 
mengungkapkan kepada Hyrum Smith semua yang diperlukan un-
tuk memungkinkan dia memiliki semua secara lengkap dan dalam 
hal apa pun, seorang saksi bersama adiknya, Joseph, sebagai seo-
rang nabi, pelihat, pewahyu dan presiden Gereja, dan untuk men-
jabat sebagai pemimpin di segala waktu fana dan segala kekekalan 
dalam dispensasi ini bersama adiknya, Joseph, seorang saksi bagi 
Yesus Kristus.18

�ersama adiknya, kakek saya, �apa �angsa Hyrum Smith, dia 
[ Joseph Smith] memeteraikan kesaksiannya dengan darahnya di 
Penjara Carthage. Dan saya juga ingin menjadi alat dalam tangan 
Tuhan dengan memberitahukan kepada seluruh penjuru bumi 
bahwa keselamatan itu telah tersedia kembali karena Tuhan telah 
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membangkitkan seorang pelihat yang perkasa di zaman ini untuk 
menegakkan kembali kerajaan-Nya di bumi.19

Kami mengangkat suara kami dengan rasa terima kasih atas ke-
hidupan dan pelayanan dari Nabi Joseph Smith, dari �apa �angsa 
Hyrum Smith, dan para nabi serta rasul dan para pria serta wanita sa-
leh yang telah membangun di atas landasan yang mereka tegakkan.20

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Presiden	Smith	menceritakan	mengenai	para	anggota	keluarga	

yang membantu memelihara kesaksian masa kanak- kanaknya ter-
hadap misi Joseph Smith (lihat “Dari Kehidupan Joseph Fielding 
Smith”). Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu anak-
anak memperoleh kesaksian tentang misi Nabi Joseph Smith?

•	 Dalam	hal-hal	apa	nama	Yesus	Kristus	dan	Joseph	Smith	ber-
hubungan? (lihat bagian 1). �agaimana pelayanan Nabi Joseph 
Smith telah memengaruhi kesaksian Anda tentang Juruselamat 
dan Injil-Nya?

•	 Renungkanlah	pengamatan	Presiden	Smith	mengenai	Tuhan	yang	
memanggil Joseph Smith alih-alih “orang yang terdidik dalam 
pembelajaran dan tradisi-tradisi dunia” (bagian 2). �agaimana 
pemahaman ini dapat membantu kita ketika kita merasa tidak 
mampu untuk memenuhi tanggung jawab kita?

•	 Di	bagian	3,	Presiden	Smith	mengutip	Ajaran	dan	Perjanjian	5:10	
dan 135:3. �agaimana Anda dapat menjelaskan ayat-ayat ini ke-
pada seseorang yang tidak memahami misi Joseph Smith?

•	 Apa	yang	dapat	Anda	pelajari	dari	hubungan	antara	Joseph	Smith	
dan kakaknya, Hyrum? (lihat bagian 4).

•	 Bagaimana	perasaan	Anda	sewaktu	Anda	memikirkan	menge-
nai Joseph dan Hyrum Smith memeteraikan kesaksian mereka 
dengan darah mereka? (lihat bagian 5). Dengan cara bagaimana 
kita dapat menghormati pengurbanan mereka?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Terjemahan Joseph Smith, Kejadian 50:30–31; 2 Nefi 3:5–15; A&P 

11:11–26; 76:22–24; 135
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Bantuan Mengajar
Salah satu cara untuk mendorong pembelajaran sebaik mung-

kin adalah dengan mendengarkan secara cermat ketika seseorang 
mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. “Mendengar-
kan adalah sebuah ungkapan kasih. Itu sering kali memerlukan 
pengurbanan. Ketika kita dengan tulus mendengarkan orang lain, 
kita sering kali mengabaikan apa yang ingin kita ucapkan agar me-
reka dapat mengungkapkan perasaan mereka” (Mengajar, Tiada 
Pemanggilan yang Lebih Mulia [1999], 66).
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Presiden joseph Fielding Smith, seorang hamba yang 
penuh pengabdian dalam kerajaan tuhan 
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Gereja dan Kerajaan Allah 

“Biarlah semua orang tahu dengan pasti 
bahwa ini adalah Gereja Tuhan dan Dia 

mengarahkan pekerjaannya. Sungguh merupakan 
hak istimewa untuk memiliki keanggotaan 

dalam lembaga yang ilahi seperti itu!”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Pelayanan Joseph Fielding Smith sebagai Presiden Gereja, dari 
23 Januari 1970 sampai 2 Juli 1972, adalah puncak dari pengabdian 
seumur hidup dalam kerajaan Tuhan. Dia berkelakar bahwa penu-
gasan Gereja pertamanya datang ketika dia masih bayi. Ketika dia 
berusia sembilan bulan, dia dan ayahnya, Presiden Joseph F. Smith, 
menemani Presiden �righam Young ke St. George, Utah, untuk 
menghadiri pengudusan �ait Suci St. George.1

Sewaktu masih remaja, Joseph Fielding Smith melayani misi 
 penuh waktu dan kemudian dipanggil sebagai presiden dalam ku-
orum imamat dan anggota dewan umum Perkumpulan Peningkatan 
Kebersamaan Remaja Putra (cikal bakal organisasi Remaja Putra 
sekarang). Dia juga bekerja sebagai juru tulis di kantor Sejarawan 
Gereja, dan secara diam-diam dia membantu ayahnya sebagai sek-
retaris tidak resmi ketika ayahnya menjadi Presiden Gereja. Melalui 
kesempatan-kesempatan pelayanan ini, Joseph Fielding Smith bisa 
menghargai organisasi Gereja yang diilhami dan perannya dalam 
memimpin perorangan dan keluarga menuju kehidupan kekal.

Joseph Fielding Smith ditahbiskan sebagai Rasul Tuhan Yesus 
Kristus pada 7 April 1910. Dia melayani sebagai anggota Kuorum 
Dua �elas Rasul selama hampir 60 tahun, termasuk hampir 20 tahun 
sebagai Presiden Kuorum tersebut. Sebagai Rasul, dia membantu 
mengarahkan Gereja di seluruh dunia. Dia berpartisipasi dalam 



B a B  8

134

banyak aspek dari misi Gereja, melayani sebagai Sejarawan Gereja, 
presiden �ait Suci Salt Lake, presiden Lembaga Silsilah Utah, dan 
Penasihat dalam Presidensi Utama.

Orang yang sederhana dan bersahaja, Joseph Fielding Smith tidak 
pernah mengejar jabatan-jabatan ini. Tetapi ketika Tuhan memang-
gil dia untuk melayani, dia dengan sukarela dan bersemangat me-
matuhi. Dia secara diam-diam menunjukkan pengabdian ini pada 
suatu hari ketika, pada usia 89 tahun, dia pergi ke sebuah perte-
muan. Dengan berjalan dari rumahnya, dia tergelincir dan terjatuh 
beberapa anak tangga. Meskipun kakinya sakit, dia berjalan  kira-kira 
seperempat mil—“berjalan pincang seperti orang tua,” dia berkata—
agar dia dapat memenuhi tanggung jawabnya. Setelah pertemuan 
tersebut, dia berjalan balik ke rumah, lalu dia akhirnya mengizin-
kan seorang dokter memeriksanya. Dokter mendapati bahwa kaki 
Presiden Smith patah di banyak tempat. Presiden Smith kemudian 
mengomentari mengenai pengalaman tersebut. “Pertemuannya agak 
sedikit lama,” dia berkata. “Tetapi kemudian, sebagian besar perte-
muan memang seperti itu.” 2

Dalam sebuah pesan kepada remaja Orang Suci Zaman Akhir, 
Presiden Smith membagikan alasan mengapa dia begitu mengabdi 
terhadap pekerjaan Gereja:

“Saya tahu bahwa Allah hidup. Saya tahu bahwa Yesus Kristus 
adalah Putra Tunggal �apa dalam daging �apa kita. Saya memiliki 
iman yang sempurna terhadap misi Nabi Joseph Smith dan orang-
orang yang menggantikan dia.

“Saya tahu bahwa kita memiliki kebenaran Injil abadi Yesus 
Kristus, sama seperti saya tahu bahwa saya hidup. Jika saya tidak 
mengetahuinya, saya tidak ingin berada di sini atau memiliki hu-
bungan apa pun dengan pekerjaan ini. Tetapi saya tahu dengan 
segenap jiwa saya. Allah telah mengungkapkannya kepada saya.3
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Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Setelah berabad-abad dalam kegelapan rohani dan 
kemurtadan, Tuhan telah memulihkan Injil-Nya 

dan mengorganisasi Gereja-Nya di bumi.

Tuhan [telah] memulihkan Injil dan mengorganisasi kembali 
 Gereja-Nya di atas bumi. Alasan untuk pengorganisasian dan pe-
mulihan seperti itu adalah fakta bahwa selama berabad-abad du-
nia telah berada dalam kegelapan rohani, tanpa wewenang, dan 
tanpa pemahaman; mereka tidak mengetahui bagaimana menyem-
bah Allah yang hidup ….

Perjanjian abadi telah dilanggar; pemahaman yang benar tentang 
asas-asas Injil telah hilang melalui kemurtadan; hak untuk memim-
pin dalam tata cara-tata cara Injil telah berhenti di antara manusia. 
Maka perlu bahwa semua ini dapat dipulihkan, dan bahwa iman 
dapat berkembang di antara orang-orang melalui dibukanya surga 
dan pemulihan Injil.

Maka Tuhan mengirim utusan-utusan-Nya dari hadirat-Nya, de-
ngan kegenapan Injil, dan dengan kuasa, dan wewenang keima-
matan untuk dilimpahkan kepada manusia, dan memberi mereka 
perintah-perintah … karena Tuhan tahu malapetaka yang akan me-
nimpa dunia, dan adalah kehendak-Nya bahwa peringatan yang se-
mestinya, dan kesempatan untuk menerima Injil diberikan kepada 
manusia agar mereka dapat bertobat dan berubah dari cara-cara ja-
hat mereka dan melayani Tuhan [lihat A&P 1:17–23].4

Kami mengumumkan bahwa Gereja Yesus Kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman Akhir adalah kerajaan Allah di bumi, satu- satunya 
tempat di mana manusia dapat datang untuk mempelajari ajaran-
ajaran keselamatan sejati dan menemukan wewenang dari imamat 
kudus.5

�rother dan sister yang saya kasihi: Saya bersyukur melampaui 
kemampuan saya untuk mengungkapkannya atas berkat-berkat 
yang Tuhan telah berikan kepada saya, dan kepada para anggota 
gereja ini yang setia di berbagai negara di bumi, dan kepada semua 
anak-Nya di mana pun mereka berada.
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Saya berterima kasih kepada-Nya setiap hari dari kehidupan saya 
karena Dia telah memulihkan di zaman akhir ini Injil abadi-Nya 
untuk keselamatan semua orang yang mau percaya dan mematuhi 
 hukum-hukumnya.6

2
Tuhan Sendiri yang mengarahkan pekerjaan Gereja, dan 
hak istimewa kita adalah menjadi anggota di dalamnya.

Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir adalah 
kenyataan kerajaan Allah yang sesungguhnya di bumi.7

Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat me-
mimpin sendiri gereja ini. Ini adalah Gereja Tuhan Yesus Kristus; 
Dia adalah pemimpinnya. Gereja menyandang nama-Nya, memi-
liki imamat-Nya, melaksanakan Injil-Nya, mengkhotbahkan ajaran-
Nya, dan melakukan pekerjaan-Nya.

Dia memilih orang-orang dan memanggil mereka untuk menjadi 
alat dalam tangan-Nya untuk mencapai tujuan-tujuan-Nya, dan Dia 
membimbing dan mengarahkan mereka dalam pekerjaan mereka. 
Tetapi manusia hanya alat dalam tangan Tuhan, dan penghormatan 
serta kemuliaan untuk semua yang dicapai oleh para hamba-Nya 
adalah dan hendaknya diberikan kepada-Nya untuk selamanya.

Jika ini adalah pekerjaan manusia, maka akan gagal, tetapi ini 
adalah pekerjaan Tuhan, dan Dia tidak gagal. Dan kita memiliki 
kepastian bahwa jika kita mematuhi perintah-perintah dan berani 
dalam kesaksian tentang Yesus dan setia terhadap segala sesuatu 
yang telah Dia percayakan, Tuhan akan membimbing dan menga-
rahkan kita dan gereja-Nya di jalan kebenaran, untuk mencapai se-
mua tujuan-Nya.8

Kepada semua anggota Gereja di seluruh dunia saya ingin menga-
takan bahwa gereja ini memiliki misi yang ditetapkan secara ilahi 
untuk bertindak di bawah pengarahan dan kepempimpinan Yesus 
Kristus, Juruselamat kita, dan bahwa tidak ada hal apa pun yang 
akan menghentikan rencana-rencana-Nya mengenai hal ini. Gereja 
ini akan menggenapi rancangan-rancangan �apa kita di surga. Saya 
berharap para Orang Suci di seluruh dunia mengucapkan terima 
kasih setiap hari kepada Tuhan atas keanggotaan mereka dalam 



B a B  8

137

gereja-Nya dan atas misi Nabi Joseph Smith dalam memulihkan In-
jil untuk sukacita dan kebahagiaan kita.9

Kepada mereka yang jujur hatinya di semua negara kami mengata-
kan: Tuhan mengasihi Anda. Dia ingin Anda menerima  berkat-berkat 
penuh dari Injil. Dia sekarang mengundang Anda untuk memerca-
yai Kitab Mormon, untuk menerima Joseph Smith sebagai nabi, dan 
untuk datang ke dalam kerajaan-Nya di bumi dan dengan demikian 
menjadi ahli waris kehidupan kekal dalam kerajaan surgawi-Nya.10

Tidak pernah ada sekali pun sejak pengorganisasian Gereja ke-
tika manusia memimpin Gereja. Juga tidak demikian di masa Joseph 
Smith demikian pula di masa �righam Young; juga tidak demikian 
sejak itu. Ini adalah pekerjaan Tuhan, dan jangan lupa bahwa ada-
lah yang Mahakuasa yang akan melakukan pekerjaan ini, dan bu-
kan manusia.11

Saya tahu bahwa Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Za-
man Akhir adalah kerajaan Allah di bumi, dan bahwa sebagaimana 
sekarang diorganisasi dan dipimpin Gereja memiliki persetujuan 
dari Tuhan dan sekarang bergerak di jalan sesuai yang diarahkan.

�iarlah semua orang tahu dengan pasti bahwa ini adalah Gereja 
Tuhan dan Dia mengarahkan pekerjaannya. Sungguh merupakan 
hak istimewa untuk memiliki keanggotaan dalam lembaga yang 
ilahi seperti itu! 12

3
Gereja diorganisasi untuk membantu para anggota 

menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan 
ini dan kehidupan kekal di kehidupan yang akan datang.

Tuhan telah menetapkan segala hal dengan tertib dan telah mem-
beri kita sebuah sistem yang sempurna. Manusia tidak dapat mem-
perbaiki sistem yang sudah sempurna. Jika kita akan melakukan 
apa yang telah Tuhan ungkapkan, sebagaimana yang telah Dia 
uangkapkan, maka segala sesuatu akan sempurna, karena organi-
sasinya adalah organisasi yang sempurna; teori dari organisasi ter-
sebut—rencana dari organisasi tersebut—adalah tanpa cacat.13

Tuhan telah menetapkan dalam gereja-Nya organisasi keima-
matan yang dipimpin oleh para rasul dan nabi. Dan Dia juga telah 
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memberikan organisasi-organisasi lain … untuk membantu dan me-
nolong dalam keimamatan tersebut.

Dalam setiap dispensasi Injil ada kebutuhan-kebutuhan khusus 
yang harus dipenuhi, masalah-masalah yang harus diselesaikan, dan 
bantuan yang harus diberikan untuk membantu dan menolong para 
anggota Gereja dalam mengerjakan keselamatan mereka “dengan 
takut dan gentar” di hadapan Tuhan (lihat Filipi 2:12). Oleh karena 
itu, kita memiliki organisasi-organisasi pelengkap [Lembaga Perto-
longan, Remaja Putra, Remaja Putri, Pratama, dan Sekolah Minggu] 
untuk membantu dan menolong keimamatan.  Organisasi- organisasi 
pelengkap ini diorganisasi demikian agar dapat memenuhi kebu-
tuhan-kebutuhan orang dalam kondisi sosial apa pun yang mung-
kin ada. Organisasi-organisasi pelengkap ini adalah bagian dari 

“Pelayanan baik anda tidak akan diabaikan oleh allah yang 
anda layani dan yang dalam pekerjaan-nya anda terlibat.”
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pemerintahan Allah dan ditetapkan untuk membantu para anggota 
Gereja menyempurnakan kehidupan mereka dan melakukan hal-
hal yang memastikan mereka memperoleh sukacita dan kebaha-
giaan di kehidupan ini dan kehidupan kekal di kehidupan yang 
akan datang ….

Gereja dan organisasi-organisasinya membentuk satu organisasi 
pelayanan untuk membantu keluarga dan perorangan. Pengajar 
ke rumah, pemimpin imamat, dan uskup diangkat untuk memim-
pin mereka yang bekerja bersama mereka untuk memperoleh ke-
hidupan kekal dalam kerajaan �apa, dan organisasi-organisasi 
pelengkap ditetapkan untuk membantu dan menolong dalam pe-
kerjaan keselamatan besar ini.

Adalah perlu sekali bagi kita untuk menekankan pentingnya 
menggunakan semua program ini untuk manfaat dan berkat bagi 
semua anak �apa kita ….

Jika kita semua melakukan segala hal yang seharusnya kita la-
kukan dalam memajukan program-program Gereja, Tuhan akan 
memberkati dan memakmurkan kita begitu berlimpah sehingga ke-
berhasilan akan menyertai pekerjaan, dan dari keberhasilan terse-
but semua kedamaian dan sukacita akan menjadi pahala kita di 
sini dan dalam kemuliaan kekal di kehidupan yang akan datang.14

4
Pelayanan kita di Gereja mengungkapkan 
kasih kepada orang lain dan penghargaan 

kepada pelayanan tak terbatas Tuhan.

Tuhan ada bersama Gereja. Dia membimbing kita. Roh-Nya ting-
gal bersama umat ini. Apa yang Dia minta dari kita adalah agar kita 
melayani Dia dalam kerendahan hati dan dengan hati dan jiwa yang 
tertuju kepada-Nya.15

Juruselamat kita datang ke dunia untuk mengajar kita untuk sa-
ling mengasihi, dan sewaktu pelajaran besar itu dinyatakan melalui 
penderitaan-Nya yang luar biasa dan kematian-Nya agar kita da-
pat hidup, tidakkah kita seharusnya mengungkapkan kasih kita ke-
pada sesama manusia melalui pelayanan yang diberikan atas nama 
mereka? Tidakkah kita seharusnya menunjukkan penghargaan kita 
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terhadap pelayanan tak terbatas yang Dia berikan kepada kita, de-
ngan memberikan pelayanan untuk mencapai tujuan-Nya?

Orang yang hanya melakukan hal-hal itu untuk kepentingan diri-
nya sendiri saja di Gereja tidak akan pernah mencapai permuliaan. 
Misalnya, orang yang bersedia untuk berdoa, untuk membayar perse-
puluhan dan persembahannya, dan untuk melaksanakan  tugas- tugas 
umum yang mementingkan kehidupan pribadinya sendiri, tidak lebih 
dari itu, tidak akan pernah mencapai tujuan kesempurnaan.16

Jangan pernah menolak untuk melayani. Ketika seorang pemim-
pin yang mengetuai meminta bantuan Anda, berbahagialah untuk 
menerimanya dan berikan kontribusi terbaik yang dapat Anda be-
rikan untuk pekerjaan itu. Tuhan mengharapkan ini dari kita, dan 
kita terikat dalam perjanjian untuk melakukannya. Jalan ini menda-
tangkan sukacita dan kedamaian, dan pada saat yang sama mereka 
yang melayani akan menerima berkat terbesar. Guru akan mem-
peroleh lebih banyak daripada orang yang diajar; berkat yang di-
kembalikan kepada kita ketika kita menerima suatu pemanggilan 
untuk bekerja di Gereja jauh lebih besar daripada berkat yang da-
pat kita berikan kepada orang lain. Dia yang menolak melaksana-
kan pekerjaan apa pun atau menghindari tanggung jawab ketika 
tanggung jawab itu diberikan kepadanya di Gereja berada dalam 
bahaya besar kehilangan bimbingan dari Roh. Pada akhirnya dia 
menjadi apatis dan tidak peduli terhadap semua tugas, dan, seperti 
tanaman yang tidak dipupuk dan disirami, dia akan mengerut dan 
mengalami kematian rohani.17

Pelayanan baik Anda tidak akan diabaikan oleh Allah yang Anda 
layani dan yang pekerjaan-Nya Anda terlibat.18

Doa saya adalah agar kita semua, bekerja bersama sebagai 
brother dan sister yang setia dalam kerajaan Tuhan, boleh bekerja 
agar dapat melaksanakan pekerjaan besar yang ada di depan.19

5
Dalam dispensasi ini, kerajaan Allah dan pekerjaan 

Tuhan akan tersebar di seluruh dunia.

Dispensasi Injil ditetapkan sebagai dispensasi yang mengizinkan 
kepada pemimpin yang dipilih secara ilahi, melalui penugasan dari 
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Allah memperoleh kuasa dan wewenang untuk menyebarkan firman 
Allah, dan untuk melaksanakan semua tata cara daripadanya ….

Ada masa tertentu ketika Injil diambil dari manusia karena pelang-
garan mereka. Demikianlah kasusnya di zaman Nuh. Israel berpa-
ling dari Tuhan dan ditinggalkan dalam kegelapan selama beberapa 
generasi sebelum kedatangan Yesus Kristus, dan ketika Dia datang 
di antara manusia Dia memulihkan kegenapan Injil. Dia mengutus 
murid-murid-Nya untuk mengabarkan pesan-Nya di seluruh dunia, 
tetapi beberapa abad kemudian orang kembali berbuat dosa dan ke-
hilangan wewenang untuk bertindak dalam nama Tuhan. Dengan 
demikian maka perlu untuk membuka saluran komunikasi dari surga 
dan memperkenalkan sebuah dispensasi baru untuk mempersiapkan 
bagi kedatangan kedua Tuhan kita dalam awan langit untuk meme-
rintah bumi dalam kemuliaan selama seribu tahun, di mana peris-
tiwa itu sudah dekat, bahkan sangat dekat.20

Injil itu sendiri sama di semua dispensasi; rencana keselamatan 
sama untuk semua anak �apa kita di setiap dispensasi. Dari waktu 
ke waktu Injil telah hilang karena kemurtadan, tetapi setiap kali 
Tuhan memiliki manusia di bumi, kepada mereka ditawarkan hu-
kum-hukum dan kebenaran keselamatan yang sama dengan yang 
telah Dia ungkapkan kepada kita.

Tetapi ada satu hal besar yang ditambahkan yang telah kita te-
rima dalam dispensasi ini yang belum pernah dimiliki sebelumnya. 
Dalam dispensasi ini Tuhan telah memfirmankan bahwa Gereja ti-
dak akan pernah lagi disesatkan; kali ini Injil berada di bumi untuk 
tetap bertahan. Kali ini kebenaran yang telah diungkapkan ada-
lah untuk mempersiapkan umat bagi kedatangan kedua Putra Ma-
nusia, dan Gereja akan ditegakkan di seluruh bagian bumi ketika 
Tuhan datang untuk menyongsong masa seribu tahun dalam keda-
maian dan kesalehan.21

Kita adalah anggota dari gereja yang ada di seluruh dunia, gereja 
yang memiliki rencana kehidupan dan keselamatan, Gereja yang di-
dirikan oleh Tuhan sendiri di zaman akhir ini untuk membawa pe-
san keselamatan-Nya kepada semua anak-Nya di seluruh bumi ….

Kita telah mengalami pertumbuhan dan memiliki kekuatan 
yang memungkinkan kita untuk memenuhi tanggung jawab yang 
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diberikan kepada kita oleh Tuhan melalui Nabi Joseph Smith bahwa 
kita hendaknya membawa kabar gembira pemulihan kepada setiap 
bangsa dan semua orang.

Dan tidak saja kita harus mengkhotbahkan Injil di setiap bangsa 
sebelum kedatangan kedua Putra Manusia, tetapi kita hendaknya 
mendapatkan orang yang insaf dan membentuk jemaat-jemaat 
Orang Suci di antara mereka.22

Kerajaan Allah dan pekerjaan Tuhan akan semakin menyebar; di 
masa yang akan datang kerajaan Allah itu akan maju lebih cepat da-
ripada yang pernah terjadi di masa yang lalu. Tuhan telah memfir-
mankannya, dan Roh memberikan kesaksian; dan saya memberikan 
kesaksian terhadap hal ini, karena saya tahu bahwa itu benar. Ke-
rajaan Allah ada di sini untuk tumbuh, untuk menyebar ke luar ne-
geri, untuk tertanam di bumi, dan untuk berada di tempat di mana 
Tuhan telah menanamnya melalui kuasa-Nya sendiri dan melalui 
firman-Nya sendiri, tidak akan pernah lagi dimusnahkan, melainkan 
untuk terus tumbuh sampai tujuan-tujuan Yang Mahakuasa dica-
pai—setiap asas yang telah dibicarakan oleh para nabi sejak du-
nia dijadikan. Ini adalah pekerjaan Allah, yang Dia sendiri, melalui 
 kebijaksanaan-Nya sendiri dan bukan melalui kebijaksanaan ma-
nusia, telah memulihkannya ke bumi di zaman akhir.23

Injil adalah untuk semua orang, dan Gereja akan ditegakkan di 
mana-mana, di semua bangsa, bahkan ke ujung-ujung bumi, sebe-
lum kedatangan kedua Putra Manusia.24

Saya tahu dan bersaksi bahwa tujuan-tujuan Tuhan di bumi akan 
tercapai. Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir 
ada di sini untuk tetap bertahan. Pekerjaan Tuhan akan menang. 
Tidak ada kekuatan di bumi dapat mencegah menyebarnya kebe-
naran dan pengkhotbahan Injil di setiap bangsa.25

Saya meninggalkan berkat saya kepada Anda dan jaminan saya 
bahwa Allah menyertai umat-Nya, dan bahwa pekerjaan di mana 
kita terlibat akan menang dan maju terus sampai tujuan-tujuan 
 kekal Tuhan dipenuhi.26
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Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Bagaimanakah	kita	dapat	mengikuti	teladan	Presiden	Smith	da-

lam pelayanan kita di Gereja? (lihat “Dari Kehidupan Joseph 
Fielding Smith.”)

•	 Renungkanlah	ajaran-ajaran	Presiden	Smith	mengenai	Pemulihan	
Injil (lihat bagian 1). �agaimana perasaan Anda ketika Anda me-
mikirkan mengenai hidup di zaman ketika Gereja Tuhan telah 
dipulihkan ke bumi?

•	 Presiden	Smith	bersaksi	bahwa	Yesus	Kristus	adalah	pemimpin	
Gereja (lihat bagian 2). �agaimana Anda dapat membagikan ke-
saksian Anda mengenai kebenaran ini kepada seseorang yang 
bukan anggota Gereja?

•	 Bagaimanakah	organisasi-organisasi	dan	program-program	Ge-
reja telah membantu Anda menerima berkat-berkat yang dise-
butkan dalam bagian 3? �agaimanakah hal-hal tersebut telah 
membantu keluarga Anda?

•	 Presiden	Smith	berkata,	“Juruselamat	kita	datang	ke	dunia	untuk	
mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi” (bagian 4). De-
ngan cara-cara bagaimana kita dapat mengikuti teladan Juruse-
lamat mengenai kasih ketika kita melayani sebagai pengajar ke 
rumah atau pengajar berkunjung?

•	 Sewaktu	Anda	meninjau	bagian	5,	perhatikan	bagaimana	dis-
pensasi ini berbeda dengan dispensasi-dispensasi lain. �agaimana 
pemahaman ini dapat memengaruhi pelayanan kita di Gereja? �a-
gaimana perasaan Anda sewaktu Anda memikirkan mengenai 
mempersiapkan dunia bagi Kedatangan Kedua Juruselamat?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Mosia 18:17–29; A&P 1:30; 65:1–6; 115:4; 128:19–22

Bantuan Mengajar
“Ketika Anda menggunakan keragaman kegiatan belajar, murid 

cenderung memahami asas-asas Injil lebih baik dan lebih memper-
tahankannya. Metode yang dipilih dengan cermat dapat membuat 
sebuah asas lebih jelas, lebih menarik, dan lebih mudah diingat” 
(Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia [1999], 89).
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Catatan
 1. Lihat Joseph Fielding Smith Jr. and 
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 4. Dalam Conference Report, Oktober 
1944, 140–141.
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4.

 7. “Use the Programs of the Church,” Im-
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Para Saksi Kitab Mormon

“Tampak bagi saya bahwa siapa pun anggota dari 
Gereja ini tidak akan pernah terpuaskan sampai dia 

telah membaca Kitab Mormon berulang kali, dan 
secara mendalam memikirkannya sehingga dia dapat 

memberikan kesaksian bahwa itu sesungguhnya sebuah 
catatan dengan ilham dari Yang Mahakuasa di atasnya.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Presiden Joseph Fielding Smith melayani sebagai Sejarawan dan 
Pencatat Gereja dari bulan Maret 1921 sampai Februari 1970. Se-
mentara melayani dalam jabatan ini, dia adalah alat dalam men-
dapatkan dokumen-dokumen asli yang memiliki makna sejarah 
penting bagi Gereja. Salah satu dari dokumen-dokumen ini ada-
lah kesaksian yang ditulis tangan yang ditandatangani oleh David 
Whitmer, salah satu dari tiga saksi khusus Kitab Mormon. Presiden 
Smith juga memiliki hak istimewa untuk menerima kesaksian yang 
ditulis tangan dari Oliver Cowdery, saksi lain dari Tiga Saksi Ki-
tab Mormon. Setelah menyalin kedua dokumen ini dengan tangan, 
Presiden Smith membacakannya paling tidak dalam dua ceramah 
umum—sekali di bulan Maret 1939 dan sekali lagi dalam konferensi 
umum Gereja bulan Oktober 1956.

Meskipun Presiden Smith merasa kesaksian-kesaksian ini cukup 
penting untuk dibagikan, dia berbicara lebih sering mengenai ke-
saksian lain dari Kitab Mormon: kesaksiannya sendiri, yang dia te-
rima jauh sebelum dia bekerja di Kantor Sejarawan Gereja. Dia 
berkata, “Saya mulai membaca Kitab Mormon sebelum saya cukup 
umur untuk menjadi seorang diaken, dan saya telah membacanya 
sejak itu, dan saya tahu bahwa itu benar adanya.” 1 “Saya telah mem-
bacanya berkali-kali,” dia mengatakan kepada para Orang Suci Za-
man Akhir. “Saya membacanya belum cukup banyak. �uku tersebut 
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Seorang malaikat memperlihatkan lempengan-lempengan emas 
kepada oliver Cowdery dan david Whitmer, dua dari tiga Saksi, 

bersama joseph Smith. Malaikat kemudian memperlihatkan 
lempengan-lempengan tersebut kepada Martin harris, saksi ketiga.
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masih berisikan kebenaran-kebenaran yang masih dapat saya cari 
dan temukan, karena saya belum menguasainya, tetapi saya tahu 
itu benar.” 2

Dalam membagikan kesaksian-kesaksian ini tentang Kitab Mor-
mon, tujuan Presiden Smith adalah mendorong orang lain untuk me-
nerima kesaksian mereka sendiri. Dia menyatakan, “Saya bersaksi 
kepada Anda bahwa Tuhan telah memberikan penjelasan yang sa-
ngat jelas kepada saya melalui wahyu yang telah saya terima, dan 
banyak di antara Anda yang hadir di sini dapat memberikan kesak-
sian yang sama, bahwa hal-hal ini benar, dan bahwa itu adalah hak 
istimewa setiap orang yang tulus yang akan berusaha membaca de-
ngan roh yang penuh doa dan keinginan untuk mengetahui apakah 
buku itu benar atau tidak; dan dia akan menerima kesaksian itu se-
suai dengan janji yang dibuat oleh Moroni, yang memeteraikan ca-
tatan untuk muncul dalam Dispensasi Kegenapan Waktu.” 3

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Kitab Mormon adalah catatan sakral yang berisikan Injil 
abadi dan memberikan kesaksian mengenai Yesus Kristus.

Kitab Mormon adalah sejarah sakral tentang penduduk zaman 
dahulu di �enua Amerika, dan berisikan ramalan-ramalan dari para 
nabi mereka, perintah-perintah Tuhan kepada mereka, dan sejarah 
serta tujuan dari orang-orang di zaman dahulu. Ini adalah buku tu-
lisan suci dari Amerika, dan memiliki kesakralan dan ilham yang 
sama seperti Alkitab, yang berisikan catatan sakral tentang bangsa 
Ibrani di belahan bumi bagian timur.4

Para nabi dari bangsa Nefi dalam doa yang sungguh-sungguh 
mengupayakan agar tulisan-tulisan mereka hendaknya dipelihara 
untuk muncul dan berbicara seolah-olah dari yang mati, untuk 
memberikan kesaksian kepada keturunan Lehi, dan juga kepada 
orang Yahudi dan orang bukan Israel, bahwa Allah telah meng-
ungkapkan kepada mereka kegenapan Injil. Kecemasan mereka 
adalah bahwa di zaman akhir ini orang mungkin akan dibawa ke-
pada pertobatan dan iman kepada Tuhan melalui kesaksian yang 
diberikan berabad-abad sebelum para nabi bangsa Nefi ini. Pada 
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kenyataannya, kita belajar dari Kitab Mormon bahwa ini adalah 
 tujuan utama  Kitab Mormon, sebagaimana dinyatakan dalam ba-
nyak bagian petikannya ….

… Tuhan menjadikannya sangat jelas kepada para nabi orang 
Nefi bahwa sejarah dan nubuat-nubuat mereka akan dipelihara un-
tuk muncul di zaman akhir sebagai saksi bagi Yesus Kristus dan un-
tuk menegakkan Injil-Nya di antara orang-orang. Nefi menubuatkan 
kepada orang bukan Israel dan orang Yahudi mengenai zaman kita 
dan meninggalkan kesaksiannya untuk mereka dengan cara yang 
paling kuat dan penting (2 Nefi 33). Moroni melakukan hal yang 
sama (Moroni 10:24–34).5

Nefi, salah satu di antara para nabi terdahulu dari koloni orang 
Israel, meramalkan hampir enam ratus tahun sebelum masa Kristen, 
bahwa ketika catatan-catatan yang berisikan sejarah umatnya harus 
diungkapkan dari debu, itu akan terjadi di hari ketika orang-orang 
akan “menyangkal kuasa Allah, Yang Kudus dari Israel,” dan me-
reka akan mengatakan, “Simaklah kami, dan dengarlah kamu ajaran 
kami; karena lihatlah tidak ada Allah dewasa ini, karena Tuhan dan 
Penebus telah melakukan pekerjaan-Nya, dan Dia telah memberi 
kuasa-Nya kepada manusia” [2 Nefi 28:5]. Sekali lagi, banyak di an-
tara mereka akan mengatakan ketika disajikan dengan jilid baru tu-
lisan suci yang berisikan sejarah orang-orang dari dunia belahan 
bagian barat ini: “Sebuah Alkitab! Sebuah Alkitab! Kita telah memi-
liki sebuah Alkitab, dan tidak bisa ada Alkitab lain lagi” [2 Nefi 29:3].

… Jilid baru tulisan suci ini adalah untuk menjadi saksi, tidak ha-
nya bagi Kristus dan akan berisikan Injil abadi, tetapi juga untuk 
menjadi saksi bagi tulisan suci orang Yahudi—Alkitab; dan kedua 
catatan ini—menurut nubuat Nefi, ayahnya, dan juga Yusuf, putra 
Israel—untuk tumbuh bersama memberikan kesaksian bagi Injil 
abadi [lihat 2 Nefi 3:11–13; 29:10–14]. Catatan-catatan ini tetap ber-
fungsi hingga sekarang sebagai catatan seperti ini yang memberi-
kan kesaksian mengenai kebenaran terhadap hukuman bagi semua 
yang menolak ajaran-ajarannya.6

Saya tahu bahwa Joseph Smith menerjemahkan Kitab Mormon 
melalui karunia dan kuasa Allah, dan bahwa kitab itu telah datang 
“untuk diyakinkannya orang Yahudi dan orang bukan Israel bahwa 
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Yesus adalah Kristus, Allah yang Kekal, yang menyatakan diri-Nya 
kepada segala bangsa” [halaman judul Kitab Mormon].7

2
Sesuai dengan hukum saksi, Tuhan memanggil 

saksi-saksi khusus untuk memberikan 
kesaksian tentang Kitab Mormon.

Ada hukum yang secara khusus dinyatakan dalam tulisan suci 
yang mengatur kesaksian dan pengangkatan saksi-saksi. Tuhan te-
lah selalu menggunakan hukum ini saat memberikan wahyu baru 
kepada umat.8

Di sepanjang sejarah dunia, hukum ini [hukum mengenai saksi] 
tetap tak berubah dan absolut. Jika kita memiliki catatan yang sem-
purna mengenai semua zaman, kita akan menemukan bahwa setiap 
kali Tuhan menetapkan suatu dispensasi, ada lebih dari satu saksi 
untuk memberikan kesaksian untuk Dia. Saat menulis surat kepada 
orang-orang Korintus, Paulus mengatakan, “�aru dengan keterangan 
dua atau tiga orang saksi suatu perkara sah” [2 Korintus 13:1].9

Ketika berbicara mengenai kedatangan Kitab Mormon, Tuhan 
mengatakan bahwa Dia akan memilih saksi-saksi. Harus ada tiga 
saksi khusus yang hendaknya memberikan kesaksian kepada du-
nia, dan Dia berkata:

“Dan tidak ada seorang lain pun yang akan melihatnya, kecu-
ali beberapa orang menurut kehendak Allah, untuk memberikan 
kesaksian tentang firman-Nya kepada anak-anak manusia; karena 
Tuhan Allah telah berfirman bahwa perkataan dari yang setia akan 
berbicara seolah-olah dari yang mati. 

Karenanya, Tuhan Allah akan meneruskan untuk menampilkan 
perkataan kitab itu; dan melalui mulut sebanyak saksi seperti yang 
tampaknya baik bagi-Nya akanlah Dia tegakkan firman-Nya; dan 
celakalah bagi dia yang menolak firman Allah!” (2 Nefi 27:13–14).10

Ketiga orang yang dipanggil untuk bertindak sebagai saksi-saksi 
khusus mengenai kedatangan Kitab Mormon melalui kuasa Allah, 
adalah Oliver Cowdery, David Whitmer, dan Martin Harris .… Me-
reka bekerja bersama Joseph Smith dalam menegakkan pekerjaan 
yang menakjubkan dalam dispensasi ini ….
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Kesaksian mereka adalah bahwa mereka dikunjungi oleh seo-
rang malaikat dari hadirat Tuhan, yang memperlihatkan kepada 
mereka catatan dari emas yang darinya Kitab Mormon diterjemah-
kan dan diajarkan kepada mereka. Mereka melihat ukiran-ukiran 
di atas  lempengan-lempengan saat lembar-lembarnya dibuka satu 
per satu di hadapan mereka, dan mereka mendengar suara Allah 
yang menyatakan dari surga bahwa terjemahannya adalah melalui 
karunia dan kuasa Allah, dan memerintahkan mereka untuk mem-
berikan kesaksian mengenainya kepada seluruh dunia. Ketiga saksi 
ini, melalui kesengsaraan, penganiayaan, dan semua perubahan 

joseph Smith memperlihatkan lempengan-lempengan 
emas kepada delapan Saksi.
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kehidupan, selalu tetap setia pada kesaksian mereka bahwa me-
reka melihat lempengan-lempengan di hadapan seorang malaikat 
dan mendengar suara Allah berbicara kepada mereka dari surga.

Ada delapan saksi lainnya yang juga melihat lempengan- 
lempengan, memegangnya, memeriksa dengan cermat ukiran-ukiran 
di atasnya saat lempengan-lempengan tersebut diperlihatkan kepada 
mereka oleh Joseph Smith. Kesaksian mereka juga diberikan kepada 
dunia dan muncul dalam setiap terbitan Kitab Mormon. Kedelapan 
pria ini tetap setia pada kesaksian ini sampai mereka meninggal.

Dua belas saksi ini [termasuk Joseph Smith], empat di antaranya 
melihat malaikat dan memiliki penglihatan surgawi, dan delapan 
orang yang melihat catatan saat catatan tersebut diperlihatkan kepada 
mereka oleh Joseph Smith, adalah orang- orang, yang tampaknya, 
melalui mereka ini Tuhan merasa perlu untuk menegakkan kebe-
naran Kitab Mormon, sebagaimana Dia janjikan melalui Nefi akan 
Dia lakukan. “Dan celakalah bagi dia yang menolak firman Allah!” 
Kesaksian orang-orang ini lebih dari sekadar memenuhi hukum.11

Joseph Smith … berada sendirian dalam penglihatan pertama, 
sendirian ketika Moroni membawa pesan kepadanya, sendirian ke-
tika dia menerima lempengan-lempengan; tetapi setelah itu dia ti-
dak sendiri. Tuhan memanggil saksi-saksi lain. Nenek Smith [ibunya 
Joseph Smith, Lucy Mack Smith] dalam ceritanya mengatakan bahwa 
Nabi pulang ke rumah menangis dengan sukacita setelah para saksi 
melihat lempengan-lempengan di bawah pengarahan seorang ma-
laikat Allah, karena, dia mengatakan, “�eban telah diangkat dan 
saya tidak lagi sendirian.” 12

3
Tiga Saksi tetap setia dengan kesaksian 

mereka terhadap Kitab Mormon.

Ketiga saksi [khusus] menjadi tidak bersahabat dan meninggalkan 
Gereja. Oliver Cowdery dan Martin Harris datang kembali dengan 
rendah hati meminta agar diterima kembali sebagai anggota Gereja 
dan keduanya meninggal sebagai anggota yang telah diterima se-
penuhnya. David Whitmer tidak pernah kembali ke Gereja; akan 
tetapi, ketiga orang ini tetap setia dengan kesaksian yang mereka 
berikan kepada dunia yang terdapat di setiap jilid Kitab Mormon.13
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Ini adalah kesaksian David Whitmer, yang diberikan di Rich-
mond, Missouri, 19 Maret 1881—disalin dari dokumen asli, yang di-
terbitkan di Richmond Conservator pada tanggal tersebut.

“Kepada segala bangsa, kaum, bahasa dan khalayak yang mene-
rima tulisan ini—

Telah dinyatakan oleh John Murphy dari Polo [Caldwell County], 
Missouri, bahwa sewaktu saya berbicara kepadanya musim panas 
yang lalu, saya menyangkal kesaksian saya sebagai salah satu dari 
ketiga saksi bagi Kitab Mormon—

Oleh karena itu, agar dia bisa memahami saya sekarang yang 
waktu itu dia tidak memahaminya, dan agar dunia boleh menge-
tahui kebenarannya, sekarang saya ingin mengungkapkan, setelah 
beberapa tahun dalam kehidupan saya, dan karena takut kepada 
Allah, sekali dan untuk selamanya untuk memberikan pernyataan 
ini kepada umum:

�ahwa saya tidak pernah sekalipun, menyangkal kesaksian ter-
sebut atau bagian daripadanya, yang sudah sejak lama diterbitkan 
bersama kitab tersebut, sebagai salah satu dari ketiga saksi.

Mereka yang paling mengenal saya, akan mengetahui bahwa 
saya selalu setia terhadap kesaksian itu—Dan bahwa tidak seorang 
pun boleh disesatkan atau merasa ragu terhadap pendapat saya se-
karang mengenai hal ini, sekarang sekali lagi saya tegaskan kebe-
naran dari semua pernyataan saya sesuai dengan yang dahulu telah 
dinyatakan dan diterbitkan.” 14

Sekarang saya ingin mengucapkan sesuatu mengenai Martin 
Harris .… Sementara tetap setia terhadap kesaksiannya mengenai 
Kitab Mormon selama bertahun-tahun dia merasa tidak puas de-
ngan Gereja. Tetapi tidak lama setelah para orang suci pergi ke 
Utah beberapa di antara saudara kami yang baik pergi mengunjungi 
dia, menemukan dia dan membantu dia merasa lebih baik terha-
dap Gereja, dan berhasil membawa dia kembali ke Gereja. Dia da-
tang ke sini [ke Utah], dibaptis kembali, dan tinggal di sini selama 
beberapa tahun, memberikan kesaksian mengenai kesaksiannya di 
antara para pemukim. Dia meninggal di sini dan dimakamkan [di 
Clarkston, Utah].
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Sekarang saya menulis mengenai Oliver Cowdery. �agaimana de-
ngan Oliver Cowdery, orang yang paling penting di antara ketiga 
saksi, yang berada bersama Joseph Smith begitu sering saat para 
malaikat menampakkan diri dan saat pemulihan kunci-kunci? �a-
gaimana dengan dia? Dia meninggalkan Gereja dan menjadi sangat 
marah karena perlakuan yang tidak adil, tetapi tidak pernah me-
nyangkal kesaksian. �eberapa orang mengatakan bahwa dia telah 
menyangkalnya, tetapi sesungguhnya tidak. Dia selalu setia terha-
dap kesaksian tersebut ….

… Setelah para orang suci diusir dari Nauvoo dan berada di da-
taran dan segala sesuatu terlihat sangat buruk (Sidney Rigdon me-
ngatakan mereka semua akan meninggal dan tidak ada harapan 
bagi mereka, dan surat kabar mengatakan mereka tidak bisa sela-
mat!), dalam kondisi-kondisi tersebut, Oliver Cowdery … meminta 
untuk kembali ke Gereja .… Dia diterima kembali, dan sedang 
mempersiapkan diri untuk melayani misi ke Inggris Raya ketika dia 
jatuh sakit dan meninggal. Dia meninggal di rumah David Whitmer, 
dengan memberikan kesaksian terhadap kebenaran itu.15

“terdapat ilham dan perasaan sukacita dan kepuasan yang damai yang 
menyertai orang yang dengan tulus dan penuh doa membaca kitab ini.”
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4
Setiap anggota Gereja dapat menjadi 

saksi mengenai Kitab Mormon.

Ini bukan semua saksi yang dapat berbicara mengenai misi ilahi 
Joseph Smith, atau kebenaran Kitab Mormon. Janji dibuat dalam 
Kitab Mormon bahwa semua orang yang berkeinginan untuk me-
ngetahui apakah kitab itu benar dan memiliki firman Tuhan dapat 
mengetahui bahwa kitab itu benar jika mereka mau menanyakan 
dengan hati yang tulus, dengan maksud yang sungguh-sungguh, 
dengan beriman kepada Kristus, karena Dia akan mengungkap-
kannya melalui kuasa Roh Kudus [lihat Moroni 10:3–5]. Ada ratusan 
ribu orang yang telah menguji janji ini dan dapat dengan jujur me-
ngatakan bahwa mereka telah menerima pengetahuan tersebut.16

Saya sangat yakin bahwa Kitab Mormon yang telah saya baca ini 
adalah firman Allah dan diungkapkan, sebagaimana Joseph Smith 
menyatakan itu telah diungkapkan, dan saya menyatakan hal yang 
sama sementara saya berdiri di sini melihat ke wajah Anda. Se-
tiap jiwa di muka bumi yang memiliki cukup kecerdasan untuk 
memahami dapat mengetahui kebenaran itu. �agaimana dia dapat 
mengetahuinya? Semua yang harus dia lakukan adalah mengikuti 
rumus yang diberikan oleh Tuhan sendiri ketika Dia menyatakan 
kepada orang Yahudi bahwa mereka yang mau melakukan kehen-
dak  �apa-Nya akan mengetahui mengenai ajaran tersebut, baik itu 
berasal dari Allah atau apakah Dia berbicara dari diri-Nya sendiri 
[lihat Yohanes 7:17]. Kesaksian saya kepada semua orang di dunia 
adalah bahwa kitab ini benar ….

Saya tahu bahwa kesaksian dari [tiga] saksi ini yang dicatat da-
lam setiap jilid Kitab Mormon adalah benar, bahwa mereka berdiri 
di hadirat seorang malaikat Allah yang menyatakan kepada mereka 
bahwa catatan yang diterjemahkan tersebut adalah benar, bahwa 
kesaksian mereka bahwa Allah berbicara kepada mereka dari surga 
yang menyerukan kepada mereka untuk memberikan kesaksian 
mengenai fakta itu adalah benar, dan tidak satu jiwa pun yang tidak 
dapat menerima kesaksian itu jika dia berkeinginan untuk mene-
rimanya, dengan membaca kitab ini dengan doa yang sungguh-
sungguh dan penuh iman, dengan keinginan untuk mengetahui 
kebenaran seperti yang Moroni telah nyatakan melalui wahyu. Dia 
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akan mengetahui kebenaran mengenai pemulihan tulisan suci ini 
yang diberikan kepada penduduk zaman dahulu dari benua ini.17

Tampak bagi saya bahwa siapa pun anggota dari Gereja ini tidak 
akan pernah terpuaskan sampai dia telah membaca Kitab Mormon 
berulang kali, dan secara mendalam memikirkannya sehingga dia 
dapat memberikan kesaksian bahwa itu sesungguhnya sebuah ca-
tatan dengan ilham dari Yang Mahakuasa di atasnya ….

… Tidak ada seorang anggota pun dari Gereja ini yang dapat 
berdiri dengan layak di hadirat Allah jika belum secara serius dan 
cermat membaca Kitab Mormon.18

Ketika Anda membaca Kitab Mormon Anda tahu bahwa Anda 
membaca tentang kebenaran. Mengapa? Karena Allah mengarah-
kan orang untuk menulis mengenai peristiwa sebagaimana peris-
tiwa itu terjadi dan Dia memberi mereka kebijaksanaan dan ilham 
untuk melakukan hal ini. Oleh karena itu, catatan ditulis oleh orang 
yang percaya kepada Allah. Catatan ini tidak pernah jatuh ke ta-
ngan orang murtad; tetapi para sejarawan menulis dan berbicara se-
waktu mereka diilhami oleh Roh Kudus, dan kita tahu bahwa apa 
yang mereka tulis adalah benar karena Tuhan telah menyetujuinya 
[lihat A&P 17:6].19

5
Sewaktu kita terus membaca Kitab Mormon 

dengan tulus dan sungguh-sungguh, kita 
menjadi semakin menyukainya.

Semua orang yang dengan tulus membaca Kitab Mormon telah 
terkesan dengan isi halamannya yang diilhami .… Terdapat ilham 
dan perasaan sukacita dan kepuasan yang damai yang menyertai 
orang yang dengan tulus dan dengan doa yang sungguh-sungguh 
membaca kitab ini.20

Sewaktu saya membaca [Kitab Mormon] saya semakin terkesan 
dengan kesakralannya, dengan pesan yang terdapat di dalamnya 
yang melindungi misi Tuhan Yesus Kristus, dan Injil yang telah di-
pulihkan dalam dispensasi kegenapan waktu untuk keselamatan 
 jiwa-jiwa. Saya semakin menyukai catatan ini setiap hari sementara 
saya melihat nubuat-nubuat yang diucapkan oleh para nabi ini di-
genapi, yang sekarang berbicara dari antara orang mati, dan dari 
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debu kepada bangsa-bangsa di bumi, menyerukan pertobatan ke-
pada mereka, dan meminta mereka untuk percaya kepada Kristus.21

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Presiden	Smith	mengatakan	bahwa	dia	belum	cukup	banyak	

membaca Kitab Mormon (lihat “Dari Kehidupan Joseph Fielding 
Smith”). Apa yang dapat kita pelajari dari pengamatan ini?

•	 Dalam	bab	ini,	bagian	1	mencakup	beberapa	ajaran	Presiden	
Smith mengenai tujuan-tujuan Kitab Mormon. �agaimanakah 
 tujuan-tujuan ini telah digenapi dalam kehidupan Anda?

•	 Meskipun	Oliver	Cowdery,	Martin	Harris,	dan	David	Whitmer	me-
ninggalkan Gereja, tidak satu pun dari mereka yang pernah me-
nyangkal kesaksiannya mengenai Kitab Mormon (lihat bagian 2 
dan 3). Mengapa fakta ini penting sewaktu kita memikirkan me-
ngenai kesaksian mereka?

•	 Presiden	Smith	mengatakan	bahwa	semua	orang	dapat	menjadi	
saksi bagi Kitab Mormon (lihat bagian 4). �agaimana Anda te-
lah memperoleh kesaksian mengenai kitab ini? Apa yang dapat 
Anda lakukan untuk membagikan kesaksian ini?

•	 Mengenai	Kitab	Mormon,	Presiden	Smith	mengatakan,	“Saya	se-
makin menyukai catatan ini setiap hari” (bagian 5). �agaimana 
Anda melihat bahwa hal ini benar bagi Anda? Apa yang dapat se-
seorang lakukan untuk memperkuat kesaksiannya mengenai Ki-
tab Mormon?

Tulisan Suci yang Berhubungan
1 Nefi 6:3–5; 2 Nefi 29:7–8; Yakub 4:1–4; Enos 1:13; A&P 20:8–12

Bantuan Mengajar
“�erikan kesaksian kapan pun Roh mendorong Anda untuk me-

lakukannya, bukan hanya di akhir setiap pelajaran. �erikan kesem-
patan kepada mereka yang Anda ajar untuk memberikan kesaksian 
mereka” (Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia [1999], 45).
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Penatua joseph Fielding Smith dari kuorum dua Belas 
Rasul dan Presiden joseph F. Smith, 1914
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Pencarian Kita untuk 
Kebenaran

“Kita diminta, dalam peran kita sebagai anggota 
Gereja ini, untuk mengenal apa yang telah 

Tuhan wahyukan, agar kita tidak tersesat .… 
Bagaimana kita akan hidup sesuai dengan 
kebenaran jika kita tidak mengenalnya?”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Ketika Joseph Fielding Smith berusia delapan tahun, ayahnya 
memberi dia satu Kitab Mormon dan meminta dia untuk memba-
canya. “Saya menerima catatan bangsa Nefi ini dengan rasa terima 
kasih,” dia kemudian berkata, “dan berusaha menyelesaikan tugas 
membaca yang telah diberikan kepada saya.” Kecintaannya terha-
dap kitab tersebut membuat dia termotivasi untuk menyelesaikan 
pekerjaan sehari-hari di rumah dengan cepat dan terkadang bahkan 
meninggalkan pertandingan baseball lebih awal agar dia dapat mene-
mukan tempat yang sepi untuk membaca. Dalam waktu kurang dari 
dua tahun setelah menerima hadiah tersebut dari ayahnya, dia telah 
membaca kitab itu dua kali. Mengenai penelahaan kitab suci pada 
usia dini tersebut, dia kemudian berkata, “Ada  bagian-bagian tulisan 
suci tertentu yang telah tertanam dengan kuat dalam pikiran saya dan 
saya tidak pernah melupakannya.” 1 Dia juga membaca  kitab-kitab 
lain. “Saya biasanya membaca kitab-kitab yang dipersiapkan untuk 
anak-anak Pratama dan anak-anak Sekolah Minggu di usia dini itu,” 
dia berkata, “dan saya biasanya membaca satu kitab ketika berada di 
rumah …. Selanjutnya saya membaca History of the Church sebagai-
mana yang dicatat dalam Millennial Star. Saya juga membaca Alkitab, 
Kitab Mormon, Mutiara yang Sangat �erharga, Ajaran dan Perjanjian, 
dan terbitan-terbitan lain yang dapat saya peroleh.” 2
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Presiden Smith tetap memiliki keinginan yang kuat akan pe-
ngetahuan Injil di sepanjang kehidupannya. Sewaktu dia mem-
pelajari kebenaran-kebenaran Injil, dia membagikannya dan, bila 
perlu, membelanya. Tiga tahun setelah dia ditahbiskan sebagai Ra-
sul, dia menerima berkat keimamatan yang mencakup nasihat beri-
kut: “Engkau telah diberkati dengan kemampuan untuk memahami, 
untuk menganalisis, dan membela asas-asas kebenaran lebih dari 
kebanyakan teman-teman sebaya Anda, dan waktunya akan tiba 
ketika kumpulan bukti yang telah engkau kumpulkan akan men-
jadi benteng pertahanan melawan mereka yang berusaha untuk 
menghancurkan bukti keilahian misi Nabi Joseph; dan dalam per-
tahanan ini engkau tidak akan pernah dibingungkan, dan terang 
Roh akan mencurahkan sinarnya ke dalam hatimu selembut embun 
yang  jatuh dari langit, dan itu akan mengungkapkan pemahaman 
kepadamu banyak kebenaran mengenai pekerjaan ini.” 3 Dia tetap 
setia dengan perkataan nubuat ini. Sebagai cendekia Injil, guru, dan 
penulis, dia bekerja dengan tekun untuk menjelaskan dan membela 
ajaran-ajaran keselamatan. Presiden Heber J. Grant pernah menye-
but dia “pria yang paling berpengetahuan mengenai tulisan suci” 
di antara semua Pembesar Umum.4

Menjelang akhir kehidupannya, Presiden Smith sering merenung-
kan mengenai berkat-berkat yang telah dia terima melalui penela-
ahannya terhadap Injil:

“Di sepanjang kehidupan saya, saya telah menelaah dan mere-
nungkan Injil dan berusaha menjalankan hukum-hukum Tuhan. 
Sebagai akibatnya telah datang ke dalam hati saya kecintaan yang 
mendalam terhadap Dia dan terhadap pekerjaan-Nya dan terha-
dap semua orang yang berusaha meningkatkan tujuan-tujuan-Nya 
di bumi.” 5

“Setiap hari dalam kehidupan saya, saya telah menelaah tulisan 
suci dan mencari bimbingan dari Roh Tuhan untuk memahami mak-
nanya yang sesungguhnya. Tuhan telah bermurah hati kepada saya, 
dan saya bersukacita atas pengetahuan yang telah Dia berikan ke-
pada saya dan atas kesempatan istimewa yang telah dan sekarang 
saya miliki untuk mengajarkan asas-asas penyelamatan-Nya.” 6
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Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Kita hendaknya mencari kebenaran dalam 
banyak bidang, tetapi pengetahuan yang 
paling penting adalah pengetahuan Injil.

Kita percaya terhadap pendidikan. Sebagai umat kita selalu 
mengupayakan pembelajaran dalam setiap bidang, dan sebagai Ge-
reja kita telah mengeluarkan banyak biaya dan pengurbanan un-
tuk dapat menyediakan kesempatan pendidikan bagi para anggota 
Gereja. Dan khususnya di zaman riset dan pengembangan ilmiah 
ini. Menurut kami para remaja kita hendaknya mendapatkan pen-
didikan dan pelatihan teknik sebanyak mungkin sebagaimana yang 
dibutuhkan dalam kebijaksanaan.

Tetapi kami berpendapat upaya untuk mengejar pembelajaran 
duniawi ini hendaknya diimbangi dengan upaya yang sama de-
ngan mencari pemahaman rohani. Hal yang lebih penting, seribu 
kali lebih penting, adalah memiliki pengetahuan tentang Allah dan 
hukum-hukum-Nya, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu 
yang mendatangkan keselamatan, daripada memiliki semua penge-
tahuan dunia yang dapat diperoleh.7

Setiap orang hendaknya mempelajari sesuatu yang baru setiap 
hari. Anda semua yang memiliki pikiran yang ingin tahu dan se-
dang mencari kebenaran dalam banyak hal. Saya berharap dengan 
tulus agar pencarian terbesar Anda adalah yang berhubungan de-
ngan hal-hal rohani, karena di sanalah kita dapat memperoleh ke-
selamatan dan membuat kemajuan yang menuntun pada kehidupan 
kekal dalam kerajaan �apa kita.

Pengetahuan paling penting di dunia adalah pengetahuan Injil. 
Itu adalah pengetahuan tentang Allah dan hukum-hukum-Nya, ten-
tang hal-hal yang manusia harus kerjakan demi keselamatan me-
reka sendiri dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan [lihat Filipi 
2:12; Mormon 9:27].8

Tidak semua kebenaran memiliki nilai atau makna penting yang 
sama. Sejumlah kebenaran lebih penting dari yang lainnya. Ke-
benaran terpenting, atau kebenaran-kebenaran terpenting, kita te-
mukan dalam dasar-dasar Injil Yesus Kristus. Pertama-tama, bahwa 
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Yesus Kristus adalah Putra Allah, Penebus dunia, yang datang ke 
dunia ini untuk mati agar manusia dapat hidup. Kebenaran itu-
lah yang harus kita ketahui. Jauh lebih penting mengetahui bahwa 
Yesus adalah Penebus kita, bahwa Dia telah memberi kita asas-asas 
kehidupan kekal, daripada mengetahui semua yang dapat dipero-
leh dalam pendidikan duniawi.9

Sepanjang yang berhubungan dengan filosofi dan kebijaksanaan 
dunia, itu tidak berarti apa-apa kecuali jika filosofi dan kebijaksa-
naan itu sesuai dengan firman Allah yang telah diwahyukan. Ajaran 
apa pun, baik yang datang dalam nama agama, ilmu pengetahuan, 
filosofi, atau apa pun ajaran itu, jika bertentangan dengan firman 
Tuhan yang telah diwahyukan, akan gagal. Ajaran itu mungkin ma-
suk akal. Ajaran itu mungkin disajikan kepada Anda dalam bahasa 
yang menarik dan yang mungkin tidak dapat Anda perdebatkan. 
Ajaran itu mungkin ditetapkan melalui bukti yang tidak dapat Anda 
bantah, tetapi semua yang Anda butuhkan adalah untuk menunggu 
dengan sabar. Waktunya akan menjawab segala sesuatu. Anda akan 

“dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran 
itu akan memerdekakan kamu” (yohanes 8:32).
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menemukan bahwa setiap ajaran, setiap asas, tidak peduli seberapa 
umum ajaran itu dipercayai, jika tidak sesuai dengan firman ilahi 
Tuhan kepada para hamba-Nya, akan gagal. Demikian pula kita ti-
dak perlu mencoba untuk menafsirkan firman Tuhan dengan cara 
yang tidak lazim dalam upaya yang sia-sia untuk menjadikannya 
selaras dengan teori-teori dan ajaran-ajaran ini. Firman Tuhan ti-
dak akan berlalu tanpa digenapi, tetapi ajaran-ajaran dan teori- teori 
palsu ini akan gagal. Kebenaran, dan hanya kebenaran, akan tetap 
bertahan ketika semua yang lainnya telah gagal.10

2
Tuhan telah memerintahkan kita untuk 

menyelidiki tulisan suci.

Tuhan telah memerintahkan para anggota Gereja di zaman ini 
untuk mencari-Nya melalui doa, melalui iman dan belajar. Kita te-
lah diperintahkan untuk menelaah perintah-perintah yang Dia telah 
berikan kepada kita dalam Ajaran dan Perjanjian, dalam Kitab Mor-
mon dan dalam semua tulisan suci, dengan janji bahwa “Asas kecer-
dasan apa pun yang kita capai dalam kehidupan ini, akan bangkit 
bersama kita dalam kebangkitan. Dan jika seseorang memperoleh 
lebih banyak pengetahuan dan kecerdasan dalam kehidupan ini 
melalui ketekunan dan kepatuhannya daripada yang lain, dia akan 
memperoleh demikian banyak keuntungan di dunia yang akan da-
tang” [A&P 130:18–19] .… Juruselamat berfirman kepada orang-
orang Yahudi, “Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu 
menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal, 
tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang 
Aku” [Yohanes 5:39]. �erapa banyak anggota Gereja berpikiran ini 
benar, tetapi gagal mempersiapkan diri mereka melalui belajar dan 
melalui iman? 11

Tampaknya bagi saya bahwa seorang anggota Gereja ini tidak 
akan dapat beristirahat dengan damai dan nyaman dan memiliki 
hati nurani yang jernih tanpa memiliki pengetahuan melalui bela-
jar dan melalui iman terhadap kitab-kitab standar Gereja. Catatan 
tulisan suci ini tak ternilai. Dunia mencemoohnya, tetapi melalui 
ajaran-ajarannya kita dimungkinkan untuk mendekat kepada Allah, 
mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang �apa Surgawi 
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kita dan Putra-Nya, Yesus Kristus, menjadi lebih dekat dengan Me-
reka dan lebih memahami mengenai rencana luar biasa kesela-
matan yang telah Mereka berikan kepada kita dan kepada dunia.12

Para nabi zaman dahulu, yang melihat zaman kita, telah berbi-
cara, khususnya bukan untuk manfaat orang-orang di zaman me-
reka, melainkan untuk manfaat orang-orang yang tinggal di zaman 
nubuat-nubuat ini dibicarakan.13

Saya berkata kepada Anda, brother dan sister semua, Anda ti-
dak dapat mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjalani kehi-
dupan yang saleh kecuali Anda mengetahui apa perintah-perintah 
itu. Tuhan telah memerintahkan kita untuk menyelidiki tulisan suci, 
untuk hal-hal benar yang terdapat di dalamnya dan akan digenapi 
[lihat A&P 1:37] .… Selidikilah tulisan suci; jadikanlah diri Anda 
familier dengan apa yang Tuhan telah wahyukan untuk kesela-
matan Anda, keselamatan keluarga Anda, dan dunia.14

3
Kita memiliki tanggung jawab besar untuk 

mendengarkan pesan kebenaran yang Tuhan 
sekarang ungkapkan kepada para hamba-Nya.

Jika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan menyelidiki sendiri 
dan mendapatkan pengetahuan dari Kitab Mormon, dari Alkitab, dari 
Ajaran dan Perjanjian, dari Mutiara yang Sangat �erharga, dan dari 
petunjuk yang diberikan kepada kita dari waktu-waktu oleh pem-
besar Gereja, dan berusaha melakukan kehendak Tuhan, mengingat 
doa-doa dan perjanjian kita di hadapan-Nya, kita tidak akan tersesat.15

Dalam Pasal-Pasal Kepercayaan kesembilan kita menyatakan 
bahwa “Kami percaya segala yang telah Allah ungkapkan, segala 
yang sekarang Dia ungkapkan, dan kami percaya bahwa Dia ma-
sih akan mengungkapkan banyak hal yang besar dan penting ber-
kaitan dengan Kerajaan Allah.” Karena ini benar, maka perlu bagi 
kita untuk memahami semua yang telah Dia ungkapkan, dan yang 
sekarang Dia ungkapkan; karena kalau tidak, kita tidak akan mela-
kukan pekerjaan-Nya dan tidak dapat mengetahui kehendak-Nya 
mengenai kita, karena kita tidak memahaminya.16

Para Orang Suci Zaman Akhir hendaknya menaruh kepercayaan 
mereka kepada pemimpin mereka, dan mengikuti ajaran-ajaran dari 
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pembesar Gereja, karena mereka berbicara kepada mereka dengan 
suara nubuat dan ilham. Tuhan telah menyatakan dalam Ajaran dan 
Perjanjian bagian pertama, bahwa baik Dia berbicara dengan suara-
Nya sendiri atau melalui suara para hamba-Nya, itu sama saja [lihat 
A&P 1:38]. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab dan kewa-
jiban besar untuk mendengarkan suara orang yang berdiri sebagai 
pemimpin untuk mengajar orang, atau untuk mendengarkan suara 
para penatua Israel, ketika mereka membawa pesan kebenaran di 
antara orang-orang, sebagaimana kita juga bertanggung jawab dan 
berkewajiban untuk menengarkan suara [seandainya] Tuhan akan 
mengutus dari hadirat-Nya seorang malaikat atau datang sendiri un-
tuk menyatakan hal-hal ini kepada kita.17

4
Kita dapat mengetahui kebenaran Injil 

melalui belajar, iman, dan kepatuhan dan 
melalui bimbingan dari Roh Kudus.

Adalah baik jika kita mau mengikuti nasihat yang telah Tuhan 
berikan kepada kita, yang bunyinya: “Dan barangsiapa menghar-
gai firman-Ku, tidak akan diperdaya” [ Joseph Smith—Matius 1:37]. 
Menghargai firman-Nya adalah lebih dari sekadar membacanya. 
Untuk menghargainya seseorang tidak boleh hanya membaca dan 
menelaah, melainkan berusaha dengan kerendahan hati dan ke-
patuhan untuk melakukan perintah-perintah yang diberikan, dan 
memperoleh ilham yang akan diberikan oleh Roh Kudus.18

Kita terkadang mendengar keluhan, “Saya tidak memiliki waktu.” 
Tetapi kita semua memiliki waktu untuk membaca dan menelaah 
yang merupakan tugas khusyuk kita. Tidak dapatkah kita mengatur 
waktu kita untuk menyempatkan paling tidak lima belas menit se-
tiap hari untuk difokuskan pada pembacaan dan perenungan secara 
sistematis? Ini hanya waktu yang sedikit, namun akan menjadi satu 
jam dan empat puluh lima menit dalam seminggu; tujuh setengah 
jam dalam satu bulan yang terdiri atas tiga puluh hari, dan sembi-
lan puluh satu jam lima belas menit dalam satu tahun ….

… Sangat sedikit di antara kita yang membaca terlalu banyak; ke-
banyakan dari kita membaca terlalu sedikit. Tuhan berfirman, “Dan 
karena semua orang tidak memiliki iman, carilah kamu dengan 
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tekun dan saling ajarkanlah kata-kata kebijaksanaan; ya, carilah 
kamu dari buku-buku terbaik kata-kata kebijaksanaan, upayakanlah 
pembelajaran, bahkan melalui penelaahan dan juga melalui iman” 
[A&P 88:118; 109:7].19

Kita diharapkan untuk menelaah dan mempelajari dengan sege-
nap kemampuan kita melalui riset dan analisis. Tetapi ada batas-
batas terhadap kemampuan pembelajaran kita berkenaan dengan 
nalar dan penelaahan. Hal-hal dari Allah dapat diketahui hanya me-
lalui Roh Allah. Kita harus memperoleh pengetahuan melalui iman.20

Tentu saja, manusia bisa menyelidiki, mereka bisa menelaah, 
mereka bisa belajar banyak hal; mereka bisa mengumpulkan dan 
mempelajari banyak sekali informasi, tetapi mereka tidak akan 
pernah bisa memiliki kegenapan kebenaran … kecuali mereka di-
bimbing oleh Roh kebenaran, Roh Kudus, dan mematuhi perintah-
perintah Allah.21

“Marilah kita menyelidiki tulisan suci, marilah kita mengenal 
apa yang tuhan telah wahyukan, marilah kita menempatkan 

kehidupan kita selaras dengan kebenaran-nya.”
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Iman sejati yang disertai oleh sikap kerendahan hati akan me-
nuntun manusia pada pengetahuan tentang kebenaran. Tidak ada 
alasan yang baik bagi manusia di mana pun mereka berada untuk 
tidak mengetahui kebenaran yang membuat mereka bebas. Tidak 
ada alasan yang baik bagi semua manusia untuk tidak dapat me-
nemukan terang kebenaran dan mengetahui apakah Tuhan telah 
berfirman kembali atau tidak di zaman akhir ini. Paulus menyata-
kan bahwa manusia hendaknya “mencari Dia dan mudah-mudahan 
menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita 
masing-masing” [Kisah para Rasul 17:27]. �ahkan di tengah-tengah 
kegelapan rohani dan kurangnya iman, yang menyelimuti bumi, ke-
kuatan Tuhan tidak dikurangi. Dia akan mendengar permohonan 
yang sungguh-sungguh dari pencari kebenaran yang tulus; dan ti-
dak seorang pun perlu berjalan tanpa pengetahuan tentang kebe-
naran ilahi dan di mana menemukan Gereja Yesus Kristus. Semua 
yang dibutuhkan oleh seseorang adalah iman yang rendah hati dan 
roh yang menyesal dengan tekad untuk berjalan di dalam terang, 
dan Tuhan akan mengungkapkannya kepada dia.22

Kita semua dapat mengetahui kebenaran; kita bukan orang yang 
tidak berdaya. Tuhan telah memungkinkan bagi setiap orang untuk 
mengetahui melalui kepatuhan pada hukum-hukum[Nya], dan me-
lalui bimbingan Roh Kudus-Nya, yang diutus dengan sengaja untuk 
mengajar kita ketika mematuhi hukum, agar kita dapat mengeta-
hui kebenaran itu yang membuat kita bebas [lihat Yohanes 8:32].23

5
Sewaktu kita menempatkan kehidupan kita 

selaras dengan kebenaran, Tuhan meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman kita.

Kita diminta, dalam peran kita sebagai anggota Gereja ini, untuk 
mengenal apa yang telah Tuhan wahyukan, agar kita tidak tersesat 
…. �agaimana kita akan hidup sesuai dengan kebenaran jika kita 
tidak mengenalnya? 24

Tujuan kita satu-satunya sepanjang yang berhubungan dengan 
kebenaran keselamatan hendaknya adalah untuk mencari tahu apa 
yang Tuhan telah ungkapkan dan kemudian percaya dan menin-
daklanjutinya sebagaimana mestinya.25
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Jika kita bersedia mengikuti roh pengetahuan, roh kebenaran, 
roh yang ditetapkan dalam wahyu-wahyu Tuhan; jika kita bersedia, 
melalui roh doa dan kerendahan hati, mencari bimbingan dari Roh 
Kudus, Tuhan akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
kita; sehingga kita akan memiliki roh untuk memperbedakan, kita 
akan memahami kebenaran, kita akan mengetahui kepalsuan ke-
tika kita melihatnya, dan kita tidak akan diperdaya.

Siapa yang diperdaya dalam Gereja ini? �ukan orang yang telah 
setia dalam memenuhi tugasnya; bukan orang yang membuat diri-
nya mengenal firman Tuhan; bukan orang yang telah menjalankan 
perintah-perintah yang diberikan dalam wahyu-wahyu ini; melain-
kan orang yang tidak mengenal kebenaran, orang yang berada da-
lam kegelapan rohani, orang yang tidak memahami dan mengerti 
asas-asas Injil. Orang seperti itu akan diperdaya, dan ketika roh-roh 
palsu ini datang di antara kita dia mungkin tidak dapat memahami 
atau mampu membedakan antara terang dan kegelapan.

Tetapi jika kita mau berjalan dalam kebenaran wahyu-wahyu 
Tuhan, jika kita bersedia mendengarkan nasihat-nasihat yang dibe-
rikan oleh mereka yang adalah anggota dalam dewan-dewan Ge-
reja, yang diberi kuasa untuk memberikan petunjuk-petunjuk, maka 
kita tidak akan tersesat.26

Marilah kita menyelidiki tulisan suci, marilah kita mengenal apa 
yang Tuhan telah wahyukan, marilah kita menempatkan kehidupan 
kita selaras dengan kebenaran-Nya. Maka kita tidak akan diperdaya, 
melainkan kita akan memiliki kekuatan untuk melawan iblis dan 
godaan. Pikiran kita akan diterangi dan kita akan mampu mema-
hami kebenaran dan membedakannya dari kesalahan.27

Jika ada ajaran atau asas apa pun yang berhubungan dengan 
ajaran-ajaran Gereja yang tidak kita pahami, maka marilah kita ber-
lutut untuk berdoa. Marilah kita menghadap Tuhan dalam sikap 
berdoa, kerendahan hati, dan memohon agar pikiran kita dapat di-
terangi agar kita dapat mengerti.28

“Apa yang dari Allah adalah terang; dan dia yang menerima terang, 
dan melanjutkan di dalam Allah”—yaitu kunci dari situasi tersebut—
”menerima lebih banyak terang; dan terang itu tumbuh makin cemer-
lang dan makin cemerlang sampai hari yang sempurna” [A&P 50:24
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Jadi kita memahami dari ini bahwa orang yang mencari Allah dan 
dibimbing oleh Roh kebenaran, atau Penghibur, dan melanjutkan di 
dalam Allah, akan tumbuh dalam pengetahuan, dalam terang, da-
lam kebenaran, sampai pada akhirnya akan datang kepadanya hari 
terang dan kebenaran yang sempurna.

Nah, kita tidak akan mendapat semua yang ada dalam kehidupan 
ini. Adalah mustahil bagi manusia untuk mencapai tujuan itu da-
lam beberapa tahun kehidupan fana. Tetapi apa yang kita pelajari 
di sini, yang kekal, yang diilhami oleh Roh Kebenaran, akan ber-
lanjut bersama kita setelah kematian dan kemudian kita akan maju 
terus, jika masih melanjutkan di dalam Allah, untuk menerima te-
rang dan kebenaran sampai pada akhirnya kita akan datang pada 
hari yang sempurna itu.29

Janji-janji telah dibuat kepada semua orang yang bersedia me-
nerima terang kebenaran dan melalui upaya pencarian dan kepa-
tuhan mereka untuk membuat diri mereka mengenal Injil, bahwa 
mereka akan menerima baris demi baris, ajaran demi ajaran, sedi-
kit di sini dan sedikit di sana, sampai mereka menerima kegenapan 
kebenaran; bahkan misteri-misteri kerajaan yang tersembunyi akan 
diungkapkan kepada mereka; “karena setiap orang yang meminta, 
menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap 
orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan” [Matius 7:8; 3 Nefi 
14:8; lihat juga Yesaya 28:10; A&P 76:1–10; 98:11–12]. Semua ini ada-
lah pewaris keselamatan dan mereka akan dimakhkotai dengan ke-
muliaan, kebakaan, dan kehidupan kekal, sebagai putra dan putri 
Allah, dengan permuliaan dalam kerajaan selestial-Nya.30

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Sewaktu	Anda	membaca	mengenai	upaya-upaya	Presiden	Smith	

untuk mempelajari Injil (lihat “Dari Kehidupan Joseph Fielding 
Smith”), pikirkanlah upaya-upaya Anda sendiri. �erkat-berkat apa 
yang telah datang kepada Anda sewaktu Anda menelaah tulisan 
suci dan ajaran-ajaran Injil yang lain?

•	 Apa	yang	dapat	kita	pelajari	dari	bagian	1	mengenai	keseim-
bangan antara pembelajaran rohani dan pembelajaran duniawi? 
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�agaimanakah kita dapat membantu anggota keluarga dan orang 
lain untuk mengutamakan pengetahuan rohani sewaktu mereka 
mengejar target pendidikan?

•	 Bagaimanakah	tulisan	suci	telah	membantu	Anda	“menjadi	le-
bih mengenal” �apa Surgawi dan Yesus Kristus? (lihat bagian 2). 
Pikirkanlah mengenai apa yang dapat Anda lakukan untuk me-
ningkatkan penelahaan tulisan suci Anda.

•	 Setelah	membaca	bagian	3,	pikirkanlah	mengenai	berkat-berkat	
yang telah Anda terima ketika Anda telah mengikuti nasihat para 
pemimpin Gereja. �agaimanakah kita dapat membagikan ajaran-
ajaran nabi yang hidup kepada keluarga kita dan orang lain?

•	 Apa	maknanya	bagi	Anda	untuk	menghargai	firman	Tuhan?	(un-
tuk beberapa gagasan, lihat bagian 4) Dalam hal-hal apa “paling 
tidak lima belas menit setiap hari untuk difokuskan pada pem-
bacaan dan perenungan secara sistematis” dapat memengaruhi 
kehidupan kita?

•	 Renungkanlah	bagaimana	nasihat	dalam	bagian	5	berlaku	dalam	
kehidupan Anda. Karena informasi palsu menjadi semakin agre-
sif dan mudah diakses, bagaimanakah kita dapat “membedakan 
antara terang dan kegelapan”? Apa yang dapat kita lakukan un-
tuk membantu anak-anak dan remaja?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Mazmur 119:105; Yohanes 7:17; 2 Timotius 3:15–17; 2 Nefi 4:15; 

32:3; Helaman 3:29–30; A&P 19:23; 84:85; 88:77–80

Bantuan Mengajar
“�ahkan ketika Anda mengajar banyak orang pada waktu yang 

sama, Anda dapat melibatkan individu-individu. Misalnya, Anda 
melibatkan individu-individu sewaktu Anda menyapa setiap orang 
dengan ramah di awal kelas …. Anda juga melibatkan orang ke-
tika membuat partisipasi mereka disambut dengan baik dan aman” 
(Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia [1999], 35).
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ketika Petrus, yakobus, dan yohanes menganugerahkan 
imamat Melkisedek kepada joseph Smith dan oliver Cowdery, 

mereka juga melimpahkan kunci-kunci imamat.
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Menghormati Kunci-Kunci 
Imamat yang Dipulihkan 

Melalui Joseph Smith

“Sekarang saya ingin mengucapkan—dengan sangat 
jelas dan sangat tegas—bahwa kita memiliki imamat 
kudus dan bahwa kunci-kunci kerajaan Allah ada di 

sini. Kunci-kunci tersebut hanya terdapat di Gereja 
Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Presiden Joseph Fielding Smith menyatakan, “Saya memiliki pe-
ngetahuan yang sempurna mengenai misi ilahi Nabi Joseph Smith. 
Tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa Tuhan telah meng-
angkat Dia dan memberi dia wahyu, perintah, telah membuka surga 
kepadanya, dan meminta dia untuk menjadi pemimpin dalam dis-
pensasi yang mulia ini.” 1 Presiden Smith menggabungkan “penge-
tahuan yang sempurna” ini dengan rasa hormat yang mendalam 
terhadap kunci-kunci imamat yang dipulihkan melalui Nabi Joseph. 
Dia selalu menghormati dan mendukung mereka yang memegang 
kunci-kunci, dan dia menasihati semua anggota Gereja untuk me-
miliki rasa hormat yang sama. Dia mengatakan, “Setiap orang yang 
dipilih secara benar untuk memimpin dalam pemanggilan apa pun 
di Gereja hendaknya dihormati dalam pemanggilannya.” 2

Pada suatu waktu selama pelayanan Joseph Fielding Smith se-
bagai Rasul, Presidensi Utama dan Kuorum Dua �elas Rasul terli-
bat dalam pembahasan berkelanjutan mengenai sebuah masalah 
yang sulit. Penatua Smith telah menyatakan pendapat yang kuat me-
ngenai masalah tersebut. Suatu hari Presiden Heber J. Grant, yang 
waktu itu adalah Presiden Gereja, datang ke kantor Penatua Smith. 
Presiden Grant menjelaskan bahwa setelah memikirkan dengan doa 
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yang sungguh-sungguh mengenai masalah tersebut, dia merasa ter-
gerak untuk merekomendasikan suatu tindakan yang berbeda de-
ngan pandangan Penatua Smith. Penatua Smith segera menyatakan 
dukungannya terhadap keputusan Presiden Grant. Lalu dia menya-
takan, “Sejauh yang berhubungan dengan saya, ketika Presiden Ge-
reja mengatakan bahwa Tuhan telah menyatakan atau mengilhami 
dia untuk melakukan sesuatu apa pun, saya akan mendukung dia 
sepenuhnya atas tindakan tersebut.” 3s

Joseph Fielding Smith memberikan dukungan seperti itu kepada 
semua pemimpin imamat, tidak hanya kepada Presiden Gereja. Mi-
salnya, Nathan Eldon Tanner dipanggil untuk melayani sebagai ang-
gota Kuorum Dua �elas Rasul pada bulan Oktober 1962. Satu tahun 
kemudian, dia dipanggil sebagai Penasihat dalam Presidensi Utama, 
sehingga menempatkan dia dalam posisi mengetuai Presiden Smith, 
yang adalah Presiden Kuorum Dua �elas. Presiden Tanner kemu-
dian mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan Presiden 
Smith, “Ketika saya dipanggil pada jabatan Presidensi Utama, mes-
kipun dia adalah anggota senior dari Dua �elas dan telah berada 
dalam jabatan tersebut selama lebih dari lima puluh tahun, dia me-
nunjukkan rasa hormat yang besar terhadap saya dalam posisi ter-
sebut dan memberi saya dukungan penuh dan keyakinan.” 4

Presiden Smith juga menghormati para pemimpin imamat di ling-
kungannya. Ketika dia melayani sebagai anggota Kuorum Dua �e-
las Rasul, dia berkata, “Saya tidak memiliki hak … untuk membaptis 
salah satu dari anak-anak saya sendiri tanpa terlebih dahulu mene-
mui uskup di lingkungan di mana saya tinggal dan mendapatkan 
izin darinya, karena dia memegang kunci-kunci untuk lingkungan 
tersebut di mana saya adalah anggotanya. Saya tidak pernah mem-
baptis anak saya … sebelum saya pergi menemui uskup dan men-
dapatkan izin darinya untuk melaksanakan tata cara tersebut dan 
untuk mengukuhkan mereka sebagai anggota Gereja.” 5
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Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Kunci-kunci imamat adalah kuasa dan wewenang 
untuk mengarahkan pekerjaan Tuhan di bumi.

Terdapat perbedaan antara menerima jabatan dalam imamat de-
ngan menerima kunci-kunci imamat. Kita hendaknya memiliki pe-
mahaman yang jelas mengenai hal ini ….

… Meskipun semua pria memegang imamat yang ditahbiskan 
pada jabatan apa pun, namun terdapat wewenang-wewenang yang 
khusus atau yang mengarahkan, yang diberikan kepada mereka 
yang dipanggil untuk mengetuai. Wewenang-wewenang ini dise-
but kunci-kunci.6

Kunci-kunci [imamat] adalah hak presidensi; kunci-kunci ini ada-
lah kuasa dan wewenang untuk mengatur dan mengarahkan semua 
urusan Tuhan di bumi. Mereka yang memegangnya memiliki kuasa 
untuk mengatur dan mengendalikan cara bagaimana semua orang 
lain bisa melayani dalam keimamatan.7

Ketika pria diwenangkan oleh orang yang memegang kunci-
kunci ini, maka tindakan mereka adalah sah. �ahwa yang mereka 
lakukan dimeteraikan dan dinyatakan sah di Gereja baik di bumi 
maupun di surga.8

2
Tuhan telah mengirimkan utusan-utusan kudus dari 

hadirat-Nya untuk memulihkan kunci-kunci keimamatan.

Kita percaya bahwa setelah dalam jangka waktu yang lama 
mengalami kegelapan, ketidakpercayaan, dan penyimpangan dari 
kebenaran-kebenaran Kekristenan yang murni dan sempurna, 
Tuhan dalam kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas memulihkan 
kembali ke bumi kegenapan Injil abadi.

Kita tahu bahwa Joseph Smith adalah seorang Nabi; bahwa �apa 
dan Putra menampakkan diri kepadanya pada musim semi tahun 
1820 untuk mengantarkan dispensasi Injil terakhir ini; bahwa dia 
menerjemahkan Kitab Mormon melalui kasih karunia dan kuasa 
Allah; bahwa dia menerima kunci-kunci dan wewenang dari para 
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malaikat yang diutus untuk tujuan ini; dan bahwa Tuhan mengung-
kapkan kepadanya ajaran-ajaran keselamatan.9

Tuhan tidak mengakui tata cara atau upacara apa pun, meskipun 
itu dibuat atau dilaksanakan dalam nama-Nya, kecuali tata cara atau 
upacara tersebut sesuai dengan kehendak-Nya dan dilakukan oleh 
orang yang diakui sebagai hamba-Nya yang diwenangkan. Untuk 
alasan itulah Dia mengutus dari hadirat-Nya para utusan kudus ke-
pada Joseph Smith dan orang-orang lain, untuk memulihkan hal-hal 
yang telah diambil dari bumi, yaitu kegenapan Injil, dan kegenapan 
serta kunci-kunci imamat.10

Kunci-kunci imamat harus dipulihkan. Tidak cukup hanya 
Yohanes Pembaptis datang dengan kunci-kunci Imamat Harun, 
dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes dengan kunci-kunci Imamat 
Melkisedek, yang melalui wewenangnya Gereja diorganisasi, me-
lainkan harus ada penyingkapan surga dan pemulihan kunci-kunci 
yang dipegang oleh semua nabi yang telah memimpin dispensasi-
dispensasi dari zaman Adam hingga zaman Petrus, Yakobus, dan 
Yohanes. Para nabi ini datang satu per satu dan masing-masing me-
limpahkan wewenang yang dia pegang.11

Seluruh kunci dari semua dispensasi harus dimunculkan untuk 
menggenapi perkataan para nabi dan tujuan-tujuan Tuhan dalam 
mendatangkan pemulihan yang lengkap terhadap segala hal. Oleh 
karena itu bapa dari keluarga manusia, orang pertama di bumi, 
Adam, harus datang, dan dia datang dengan kuasanya. Musa da-
tang, dan yang lainnya. Semua yang memiliki kunci-kunci datang 
dan melimpahkan wewenang mereka .… Kita tidak memiliki tang-
gal ketika beberapa dari wewenang ini telah dinyatakan, tetapi Nabi 
Joseph Smith dalam suratnya kepada para Orang Suci di Nauvoo 
mengenai keselamatan orang mati menyatakan, seperti yang telah 
dicatat dalam Ajaran dan Perjanjian bagian 128 [ayat 17–21], bahwa 
semua nabi ini datang dengan kunci-kunci mereka dalam dispensasi 
ketika mereka hidup.12

Setelah pengorganisasian Gereja, Tuhan memerintahkan para 
Orang Suci-Nya agar mereka membangun sebuah rumah bagi 
nama-Nya. Para Orang Suci hampir tidak menyadari pentingnya 
mengenai hal itu, dan mereka tidak segera bekerja untuk memba-
ngun rumah tersebut, sehingga Tuhan mendera mereka [lihat A&P 
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95:1–4]. Setelah penderaan tersebut mereka pergi dengan segenap 
kekuatan mereka dan dalam kondisi kemiskinan mereka untuk 
membangun �ait Suci Kirtland. Untuk apa bait suci tersebut diba-
ngun? Sebagai tempat perlindungan kudus di mana Yesus Kristus 
dapat datang, di mana Dia dapat mengutus para hamba-Nya, para 
nabi, dengan kunci-kunci wewenang .… Kita tahu bahwa tiga dari 
para nabi besar yang memegang kunci-kunci penting telah datang 
pada hari hari ke-3 bulan April tahun 1836.

di Bait Suci kirtland, elia menampakkan diri kepada joseph Smith 
dan oliver Cowdery dan melimpahkan kunci-kunci pemeteraian.
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Pertama datang Musa [lihat A&P 110:11]. Dia memberikan ke-
pada Joseph Smith dan Oliver Cowdery kunci-kunci pengum-
pulan Israel .… Dia mengumpulkan Israel, dan meskipun dia tidak 
mampu membantu mereka memiliki tanah, namun dia masih memi-
liki kunci-kunci pengumpulan tersebut. Dia datang kepada Petrus, 
Yakobus, dan Yohanes di bukit perubahan rupa dan di sana me-
limpahkan kepada mereka kunci-kunci yang sama untuk pengum-
pulan Israel di zaman ketika mereka hidup. Dia diutus kepada Nabi 
Joseph Smith dan Oliver Cowdery untuk melimpahkan kunci-kunci 
bagi pengumpulan Israel dalam dispensasi kegenapan waktu ….

Elias datang setelah Musa menganugerahkan kunci-kuncinya dan 
membawa Injil dispensasi di zaman ketika Abraham hidup [lihat 
A&P 110:12]. Segala sesuatu yang berasal dari dispensasi itu,  berkat-
berkat yang dianugerahkan kepada Abraham, janji-janji yang diberi-
kan kepada keturunannya, semua harus dipulihkan, dan Elias, yang 
memegang kunci-kunci dispensasi tersebut, datang.

Kemudian Elia, yang terakhir dari nabi-nabi yang memegang 
kunci-kunci kuasa pemeteraian di Israel zaman dahulu, datang dan 
melimpahkan kuasa tersebut, kuasa pemeteraian [lihat A&P 110:13–
16]. �eberapa anggota Gereja merasa bingung dan mengira bahwa 
Elia datang dengan kunci-kunci pembaptisan untuk orang mati atau 
keselamatan bagi orang mati. Kunci-kunci Elia jauh lebih tinggi dari 
itu. Itu adalah kunci-kunci pemeteraian, dan kunci-kunci pemete-
raian itu penting bagi orang hidup dan juga penting bagi orang mati 
yang bersedia bertobat.13

Elia sang nabi … melimpahkan kepada mereka [ Joseph Smith 
dan Oliver Cowdery] kuasa pemeteraian, kuasa untuk mengguna-
kan imamat untuk mengikat di bumi dan memeteraikan di surga.14

Kuasa pemeteraian menempatkan cap persetujuan terhadap se-
tiap tata cara yang dilakukan di Gereja ini dan terlebih khusus lagi 
tata cara yang dilaksanakan di bait suci Tuhan.15

�rother dan sister, ini adalah dispensasi yang mulia. Semua dis-
pensasi lain menjadi bagian di dalamnya. Semua wewenang, semua 
kuasa, adalah bagian dalam dispensasi ini di mana kita tinggal. Kita 
diberi hak istimewa untuk mengambil bagian dalam  berkat-berkat 
ini melalui kesetiaan kita.16
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Sekarang saya ingin mengucapkan—dengan sangat jelas dan sa-
ngat tegas—bahwa kita memiliki imamat kudus dan bahwa  kunci-
kunci kerajaan Allah ada di sini. Kunci-kunci tersebut hanya terdapat 
di Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir.  17

3
Presiden Gereja memegang kunci-kunci 

bagi seluruh Gereja.

Tidak berapa lama sebelum dia mati syahid, Nabi [ Joseph Smith] 
melimpahkan kepada Dua �elas Rasul—yang meliputi kuorum ke-
dua dalam Gereja—semua kunci dan semua tata cara dan imamat 
yang perlu mereka pegang untuk melanjutkan pekerjaan kesela-
matan yang mulia bagi seluruh umat manusia.18

Imamat dan kunci-kunci ini … diberikan kapada masing-masing 
orang yang telah ditetapkan sebagai anggota Dewan Dua �elas. Te-
tapi karena kunci-kunci adalah hak presidensi, kunci-kunci terse-
but hanya dapat dijalankan secara penuh oleh rasul senior Allah di 
bumi, yang adalah presiden Gereja.19

Presiden Gereja memegang kunci-kunci bagi seluruh Gereja .… 
Di dalamnya terpusat kuasa Imamat. Dia memegang semua kunci 
dari setiap jenis, yang berhubungan dengan dispensasi Kegenapan 
Waktu. Semua kunci dari dispensasi-dispensasi sebelumnya yang 
telah diungkapkan, diberikan kepadanya.20

4
Kita hendaknya menghormati mereka yang 
kepadanya telah didelegasikan kunci-kunci 

wewenang oleh Presiden Gereja.

[Presiden Gereja] memiliki hak untuk mendelegasikan wewenang 
dan untuk menarik wewenang sebagaimana dia anggap tepat dan 
menerima wahyu untuk melakukannya.21

Ingatlah hanya ada satu orang di muka bumi yang memegang ku-
asa pemeteraian imamat, dan dia dapat mendelegasikan kuasa ter-
sebut kepada orang lain, agar mereka dapat bertindak dan mereka 
dapat memeteraikan di bumi dan itu adalah sah, itu adalah meng-
ikat, sepanjang dia memberikan izin untuk melakukannya; jika dia 
menariknya, tidak seorang pun dapat menjalankan kuasa tersebut.22
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Tidak seorang pun dapat memimpin dan menganugerahkan 
 berkat-berkat bait suci tanpa wewenang untuk melakukannya yang 
diberikan kepadanya oleh Presiden Gereja. Tidak seorang pun da-
pat memimpin dalam pemanggilan apa pun di Gereja ini tanpa 
wewenang yang menyertainya dalam tindakan tersebut, karena itu 
diperoleh melalui kuasa dan kunci-kunci yang dipegang oleh Presi-
den Gereja .… Jika melalui kuasa kunci-kunci yang dia pegang, dia 
mengatakan bahwa hak istimewa tertentu harus ditarik dari orang, 
maka tidak seorang pun akan memiliki wewenang untuk memim-
pin dalam menganugerahkan hak-hak istimewa tertentu tersebut. 
Jika ada seseorang yang berusaha untuk melakukannya, tindakan 
tersebut tidak akan sah, dan orang yang berusaha untuk memimpin 
tersebut harus bertanggung jawab di hadapan meja penghakiman 
Allah, jika tidak di hadapan Gereja, dan akan didapati melakukan 
pelanggaran ….

… Ketika para rasul atau pemimpin lain mengunjungi pasak- 
pasak Sion dan diangkat untuk mengurus segala sesuatu yang mem-
butuhkan perhatian di sana, mereka melakukannya melalui komisi, 
atau wewenang, yang didelegasikan kepada mereka oleh Presiden 
Gereja. Asas yang sama ini berlaku pada tingkat yang lebih rendah 
di pasak-pasak dan lingkungan-lingkungan.23

Setiap orang yang telah dipilih dengan semestinya untuk me-
mimpin dalam pemanggilan apa pun di Gereja hendaknya dihor-
mati dalam pemanggilannya. Ketika seorang pria ditahbiskan pada 
jabatan uskup, dia diberi kunci-kunci presidensi di lingkungan di 
mana dia tinggal dan hendaknya dihormati dalam pemanggilannya 
oleh setiap anggota lingkungan, tidak peduli jabatan apa pun yang 
dipegang oleh orang tersebut. Hal yang sama berlaku bagi presi-
den pasak, presiden kuorum, atau apa pun jabatan tersebut. Un-
tuk memberikan contoh apa makna hal ini kita diajarkan bahwa 
tidak ada ayah yang memiliki hak, meskipun dia memegang Ima-
mat Melkisedek, untuk membaptis anaknya sendiri tanpa terlebih 
dahulu memperoleh izin dari uskupnya. Ketika izin tersebut diper-
oleh, sang ayah diwenangkan untuk melaksanakan tata cara terse-
but untuk anaknya. Jika seorang ayah memutuskan sendiri untuk 
melaksanakan pembaptisan, atau menahbiskan putranya, tanpa ter-
lebih dahulu memperoleh izin dari pejabat ketua di lingkungan 
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atau pasak, sebagaimana ini mungkin berlaku dalam kasus ter-
tentu, sebagai yang memegang kunci-kunci wewenang, dia akan 
dianggap melanggar. Hal ini berlaku bagi rasul maupun penatua 
di lingkungan. �ahkan Presiden Gereja tidak boleh berpikir untuk 
bertindak dengan cara ini tanpa terlebih dahulu menghormati us-
kup di lingkungannya atau presiden pasaknya dan wewenang yang 
telah didelegasikan kepada uskup atau pesiden pasak.24

5
Suara gabungan dari mereka yang memegang 
kunci-kunci kerajaan akan selalu membimbing 

kita ke mana pun Tuhan ingin kita berada.

Saya rasa ada satu hal yang hendaknya kita pahami dengan sa-
ngat jelas dalam pikiran kita. Tidak akan pernah ada baik Presiden 
Gereja, atau Presidensi Utama, atau suara gabungan antara Presi-
densi Utama dan Dua �elas yang akan menyesatkan para Orang 
Suci atau memberikan nasihat kepada dunia yang bertentangan de-
ngan pikiran dan kehendak Tuhan.

Seorang individu mungkin bisa terjatuh dari kebenaran, atau me-
miliki pandangan yang keras, atau memberikan nasihat yang tidak 
sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tetapi suara Presidensi Utama 
dan suara gabungan dari orang-orang yang memegang kunci-kunci 
kerajaan akan selalu membimbing para Orang Suci dan dunia di ja-
lan yang Tuhan ingin agar mereka lalui ….

Saya bersaksi bahwa jika kita mau melihat kepada Presidensi 
Utama dan mengikuti nasihat dan pengarahan mereka, tidak ada 
kekuatan di bumi dapat menghentikan atau mengubah jalan kita 
sebagai gereja, dan sebagai individu-individu kita akan mempero-
leh kedamaian dalam kehidupan ini dan menjadi ahli waris kemu-
liaan kekal di dunia yang akan datang [lihat A&P 59:23].25

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Dengan	cara-cara	apa	kita	dapat	mengikuti	teladan	Presiden	

Smith sewaktu kita mendukung mereka yang memegang kunci-
kunci imamat? (lihat “Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith”).
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•	 Bagaimana	bagian	1	membantu	Anda	memahami	perbedaan	an-
tara memegang jabatan dalam keimamatan dengan memegang 
kunci-kunci imamat? Mengapa menurut Anda ini adalah perbe-
daan yang penting?

•	 Dalam	hal-hal	apa	Anda	telah	diberkati	karena	kunci-kunci	ima-
mat telah dipulihkan ke bumi? (lihat bagian 2).

•	 Bagaimana	menurut	Anda	Gereja	diperkuat	oleh	organisasi	yang	
digambarkan dalam bagian 3 dan 4? �agaimana para anggota in-
dividu Gereja diperkuat?

•	 Bagaimana	perasaan	Anda	sewaktu	Anda	memikirkan	perkataan	
Presiden Smith mengenai kesatuan di antara Presidensi Utama 
dan Kuorum Dua �elas? Kapan Anda telah menerima bimbingan 
melalui “suara gabungan” mereka? (lihat bagian 5).

Tulisan Suci yang Berhubungan
Matius 16:13–19; Kisah para Rasul 3:21; A&P 21:4–6; 27:5–13; 

65:2; 128:8–21; 132:7

Bantuan Mengajar
“Mungkin … ada saatnya ketika Anda tidak mengetahui jawaban 

terhadap suatu pertanyaan. Jika ini terjadi, cukup katakan bahwa 
Anda tidak tahu. Anda mungkin ingin mengatakan bahwa Anda 
akan berusaha menemukan jawabannya. Atau Anda mungkin ingin 
mengundang pembelajar untuk menemukan jawabannya, memberi 
mereka waktu dalam pelajaran lain untuk melaporkan mengenai 
apa yang telah mereka pelajari” (Pengajaran, Tiada Pemanggilan 
yang Lebih Mulia [1999], 64).

Catatan
 1. Dalam Conference Report, April 1951, 

58.
 2. Answers to Gospel Questions, disusun 

oleh Joseph Fielding Smith Jr., 5 jilid 
(1957–1966), 2:40.

 3. Dalam Francis M. Gibbons, Joseph 
Fielding Smith: Gospel Scholar, Prophet 
of God (1992), 342.

 4. N. Eldon Tanner, “A Man without 
Guile,” Ensign, Agustus 1972, 33.

 5. “Principles of the Gospel: The New and 
Everlasting Covenant,” Deseret News, 
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Doctrines of Salvation, disunting oleh 
�ruce R. McConkie, 3 jilid (1954–1956), 
3:136–137.

 6. Dalam Conference Report, April 1967, 
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 7. “Eternal Keys and the Right to Preside,” 
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Presiden joseph Fielding Smith, berbicara dalam konferensi 
Wilayah inggris, agustus 1971. duduk, dari kiri ke kanan: Penatua 

Marion g. Romney, Richard l. evans, dan howard W. hunter.
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Sumpah dan Perjanjian Imamat

“Berkat-berkat Tuhan ditawarkan kepada para Orang 
Suci dan kepada dunia melalui pelayanan mereka 

yang memegang imamat kudus, yang mewakili Dia.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Pada tanggal 9 April 1951, setelah melayani selama 41 tahun se-
bagai Rasul, Joseph Fielding Smith didukung sebagai Presiden Ku-
orum Dua �elas. Tidak lama setelah suara pendukungan tersebut, 
Presiden Smith berbicara kepada jemaat. Dia membagikan secara 
singkat perasaannya mengenai pemanggilannya:

“Saya menyadari posisi pemanggilan saya adalah sangat penting. 
Itu membuat saya menjadi rendah hati ….

Saya berterima kasih kepada Tuhan atas Injil Yesus Kristus, atas 
keanggotaan saya di Gereja, atas kesempatan yang telah datang 
kepada saya untuk memberikan pelayanan. Saya hanya memiliki 
satu keinginan, sebagai orang yang lemah, dan keinginan itu ada-
lah untuk mengembangkan panggilan saya dengan segenap ke-
mampuan saya.” 1

Presiden Smith sering mengimbau para pemegang imamat un-
tuk mengembangkan pemanggilan mereka. Meskipun secara umum 
dia membagikan keinginannya sendiri untuk mengembangkan pe-
manggilannya dalam keimamatan,2 dia jarang menceritakan menge-
nai upaya-upayanya untuk melakukannya. Akan tetapi, dia pernah 
berbicara mengenai pelayanan imamat yang telah dia berikan ke-
pada temannya, George F. Richards, yang telah menjabat sebagai 
Presiden Kuorum Dua �elas sebelum dia:

“Selama empat puluh tahun saya duduk dalam dewan, mengha-
diri konferensi-konferensi, dan melayani dalam berbagai cara ber-
sama Presiden George F. Richards ….
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Kami telah mengadakan perjalanan bersama ke banyak pasak 
Sion. Di masa-masa awal, kami, anggota pembesar umum, pergi 
berpasangan berdua dalam kunjungan ke pasak-pasak Sion. Di 
 tempat-tempat yang tidak dilewati oleh rel kereta api, dan tempat 
seperti itu jumlahnya banyak, kami biasanya mengadakan perja-
lanan dengan menggunakan alat transportasi yang dikenal sebagai 
‘whitetops,’ yaitu kereta ringan berpegas. Perjalanan jarak jauh bi-
asanya berarti membuat janji untuk berkunjung ke dua pasak, se-
ring kali tiga hingga empat pasak.

Dalam perjalanan seperti itu pertemuan-pertemuan diadakan se-
tiap hari di antara konferensi-konferensi pasak di berbagai pemu-
kiman, atau lingkungan, atau pasak. Selama perjalanan itu kami 
menempuh jalan-jalan bergelombang, terkadang hanya jalan seta-
pak, melewati debu tebal di musim panas dan dingin menyengat 
di musim dingin, sering kali melewati lumpur yang dalam dan salju 
yang tinggi.” 3

Penatua Francis M. Gibbons, yang melayani sebagai sekretaris 
Presidensi Utama, membagikan sebuah wawasan mengenai cara 
Presiden Smith mengembangkan pemanggilannya dalam imamat, 
“Meskipun [dia] sadar sepenuhnya akan wewenangnya, dia selalu 
berperilaku lembut dan santun dalam menjalankannya. Karakternya 
tanpa kesombongan, tanpa berusaha terlihat baik di depan orang, 
atau merasa penting. Dia tidak pernah bertindak seolah-olah dia 
lebih baik dari orang lain, tidak pernah menyalahgunakan wewe-
nang untuk kepentingan diri sendiri.” 4

Sebagai Presiden Gereja, Joseph Fielding Smith berbicara dalam 
lima sesi imamat dalam konferensi umum, mendorong para saudara 
untuk mengembangkan pemanggilan mereka dalam imamat.  Ajaran-
ajaran dalam bab ini diambil dari empat dari  khotbah- khotbah ter-
sebut, dengan memberikan perhatian khusus pada sebuah ceramah 
yang Presiden Smith berikan pada tanggal 3 Oktober 1970. Karena 
khotbah-khotbah disampaikan dalam pertemuan imamat, perka-
taan dalam bab ini diarahkan kepada pria. Akan tetapi, perkataan 
ini mencakup pemahaman bahwa kuasa imamat adalah berkat be-
sar bagi semua anggota Gereja. Dalam salah satu khotbah, Presi-
den Smith berkata, “Saya rasa kita semua tahu bahwa berkat-berkat 
keimamatan tidak terbatas pada pria saja. �erkat-berkat ini juga 
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dicurahkan kepada istri dan putri-putri kita dan kepada semua wa-
nita Gereja yang setia. Para sister yang baik ini dapat mempersiap-
kan diri mereka, dengan mematuhi perintah-perintah dan dengan 
melayani di Gereja, untuk memperoleh berkat-berkat dari rumah 
Tuhan. Tuhan menawarkan kepada putri-putri-Nya setiap karunia 
dan berkat rohani yang dapat diperoleh oleh putra-putra-Nya, ka-
rena tidak ada pria tanpa wanita, demikian pula tidak ada wanita 
tanpa pria dalam Tuhan [lihat 1 Korintus 11:11].” 5

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Kaum pria hendaknya memiliki pemahaman yang 
jelas tentang perjanjian yang mereka buat ketika 

mereka menerima jabatan dalam keimamatan.

Saya berkeinginan untuk meminta perhatian Anda terhadap sum-
pah dan perjanjian Imamat Melkisedek. Saya rasa jika kita memiliki 
pemahaman yang jelas mengenai perjanjian yang kita buat ke-
tika kita menerima jabatan dalam keimamatan, dan mengenai janji 
yang Tuhan berikan jika kita mengembangkan pemanggilan kita, 
maka kita akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk melaku-
kan semua hal yang harus kita lakukan untuk memperoleh kehi-
dupan  kekal.

Saya juga ingin mengatakan lebih lanjut bahwa segala sesuatu 
yang berhubungan dengan imamat yang lebih tinggi ini dirancang 
dan dimaksudkan untuk mempersiapkan kita untuk memperoleh 
kehidupan kekal dalam kerajaan Allah.

Dalam wahyu mengenai imamat, yang diberikan kepada Joseph 
Smith bulan September 1832, Tuhan berfirman bahwa Imamat Melki-
sedek adalah abadi; bahwa imamat melaksanakan injil, terdapat 
dalam gereja yang benar di semua generasi, dan memegang kunci-
kunci pengetahuan Allah. Dia berfirman bahwa imamat memung-
kinkan umat Tuhan untuk dikuduskan, untuk melihat wajah Allah, 
dan untuk masuk ke dalam peristirahatan Tuhan, “yang peristira-
hatan itu adalah kegenapan kemuliaan-Nya” (lihat A&P 84:17–24).

Kemudian, berbicara mengenai Imamat Harun dan Melkisedek, 
Tuhan berfirman, “Karena barang siapa setia hingga didapatkannya 
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dua imamat ini yang tentangnya Aku telah berfirman, dan dikem-
bangkannya pemanggilan mereka, dikuduskan oleh Roh bagi di-
perbaruinya tubuh mereka.

Mereka menjadi para putra Musa dan Harun dan benih ketu-
runan Abraham, dan gereja dan kerajaan, dan umat pilihan Allah.

Dan juga mereka semua yang menerima imamat ini  menerima-Ku, 
firman Tuhan”;

Karena dia yang menerima para hamba-Ku menerima-Ku;

Dan dia yang menerima-Ku menerima �apa-Ku;

Dan dia yang menerima �apa-Ku, menerima kerajaan �apa-Ku; 
oleh karena itu segala yang �apa-Ku miliki akan diberikan kepa-
danya.

Dan ini adalah menurut sumpah dan perjanjian yang termasuk 
dalam imamat itu.

Oleh karena itu, mereka semua yang menerima imamat, mene-
rima sumpah dan perjanjian �apa-Ku ini, yang tidak dapat Dia lang-
gar, tidak juga itu dapat dipindahkan.”

Hukuman atas pelanggaran perjanjian dan dari berpaling sepe-
nuhnya dari itu kemudian diberikan, bersama dengan perintah ini: 
“… untuk berhati-hati mengenai kamu sendiri, untuk tekun meng-
indahkan firman tentang kehidupan kekal.

Karena kamu hendaknya hidup dengan setiap firman yang ke-
luar dari mulut Allah” (A&P 84:33–44).6

Anda yang memegang Imamat Harun belum menerima sumpah 
dan perjanjian ini yang diperuntukkan bagi Imamat yang Lebih 
Tinggi, tetapi Anda memiliki kuasa dan wewenang besar yang di-
berikan kepada Anda dari Tuhan. Imamat Harun adalah imamat 
persiapan yang mendidik dan melatih kita untuk layak menerima 
berkat-berkat lain ini yang datang kemudian.

Jika Anda melayani dengan setia sebagai diaken, sebagai penga-
jar, dan sebagai imam, Anda mendapatkan pengalaman dan mem-
peroleh kemampuan dan kapasitas yang memungkinkan Anda 
menerima Imamat Melkisedek dan mengembangkan pemanggilan 
Anda di dalamnya.7
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2
Para pemegang Imamat berjanji untuk mengembangkan 

pemanggilan keimamatan mereka dan hidup sesuai 
dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah.

Sebagaimana yang kita semua tahu, perjanjian adalah kontrak 
dan kesepakatan di antara paling sedikit dua pihak. Dalam kasus 
perjanjian Injil, pihak-pihak tersebut adalah Tuhan di surga dan ma-
nusia di bumi. Manusia setuju untuk mematuhi perintah-perintah 
dan Tuhan berjanji untuk memberkati mereka sesuai dengan janji 
tersebut. Injil itu sendiri adalah perjanjian yang baru dan abadi dan 
mencakup semua kesepakatan, janji-janji, dan berkat-berkat yang 
Tuhan tawarkan kepada umat-Nya.

Dan demikianlah ketika kita menerima Imamat Melkisedek kita 
melakukannya melalui perjanjian. Kita berjanji dengan khusyuk un-
tuk menerima imamat, untuk mengembangkan pemanggilan kita di 
dalamnya, dan untuk hidup sesuai dengan setiap firman yang ke-
luar dari mulut Allah. Sebagai bagian-Nya dalam perjanjian Tuhan 
menjanjikan kepada kita bahwa jika kita mematuhi perjanjian terse-
but, kita akan menerima semua yang �apa miliki, yaitu kehidupan 
yang kekal. Adakah di antara kita yang dapat memikirkan menge-
nai perjanjian yang lebih besar dan lebih mulia dari perjanjian ini?

Terkadang kita berbicara secara santai mengenai mengembang-
kan imamat kita, tetapi apa yang dibicarakan oleh wahyu-wahyu 
tersebut adalah mengembangkan pemanggilan kita dalam imamat, 
sebagai penatua, tujuh puluh, imam tinggi, bapa bangsa, dan rasul.

Imamat yang dipegang oleh pria adalah kuasa dan wewenang 
dari Allah yang dilimpahkan kepada pria di bumi untuk bertindak 
dalam segala hal untuk keselamatan umat manusia. Jabatan-jabatan 
atau pemanggilan dalam keimamatan adalah tugas pelayanan un-
tuk melaksanakan pelayanan yang diberikan secara khusus dalam 
keimamatan. Dan cara mengembangkan pemanggilan ini adalah 
dengan melakukan pekerjaan yang dirancang untuk dilaksanakan 
oleh mereka yang memegang jabatan tertentu dalam keimamatan.

Tidaklah menjadi soal jabatan apa yang kita pegang sepanjang 
kita setia dan beriman terhadap kewajiban-kewajiban kita. Satu ja-
batan tidak lebih penting dari jabatan lainnya, meskipun untuk 
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alasan-alasan administratif satu pemegang imamat mungkin dipang-
gil untuk mengetuai dan mengarahkan pekerjaan jabatan imamat 
yang lain.

Ayah saya, Presiden Joseph F. Smith berkata, “Tidak ada jabatan 
yang berasal dari imamat ini yang lebih besar atau dapat lebih be-
sar dari imamat itu sendiri. Adalah dari imamat itulah bahwa we-
wenang dan kuasa berasal. Tidak ada jabatan yang memberikan 
wewenang kepada imamat. Tidak ada jabatan yang menambahkan 
kuasa imamat. Tetapi semua jabatan di Gereja memperoleh kuasa-
nya, kebajikannya, wewenangnya, dari imamat.”

“imamat … adalah kuasa dan wewenang dari allah yang 
dilimpahkan kepada pria di bumi untuk bertindak dalam 

segala hal untuk keselamatan umat manusia.”
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Kita diminta untuk mengembangkan pemanggilan kita dalam ke-
imamatan dan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan 
yang kita terima. Dan demikianlah Tuhan berfirman, dalam wahyu 
mengenai imamat, “Oleh karena itu, biarlah setiap orang berdiri 
pada jabatannya sendiri, dan bekerja pada pemanggilannya sendiri; 
… agar sistemnya boleh tetap sempurna” (A&P 84:109–10).

Ini adalah salah satu tujuan besar yang melaluinya kita bekerja 
dalam program keimamatan Gereja, agar para penatua melakukan 
pekerjaan penatua, tujuh puluh melakukan pekerjaan tujuh puluh, 
imam tinggi melakukan pekerjaan imam tinggi, dan seterusnya, se-
hingga semua pemegang imamat dapat mengembangkan pemang-
gilan mereka sendiri dan memperoleh berkat-berkat besar yang 
dijanjikan karena melakukan pekerjaan tersebut.8

Kita adalah wakil Tuhan Yesus Kristus. Tanggung jawab kita ada-
lah untuk mewakili Dia. Kita diarahkan untuk mengkhotbahkan 
 Injil-Nya, untuk melaksanakan tata cara-tata cara keselamatan, un-
tuk memberkati umat manusia, untuk menyembuhkan yang sakit 
dan barangkali melaksanakan mukjizat-mukjizat, untuk melakukan 
apa yang akan Dia lakukan seadainya Dia sendiri berada di sini—
dan semua ini karena kita memegang imamat kudus.

Sebagai wakil Tuhan kita terikat oleh hukum-Nya untuk melaku-
kan apa yang Dia ingin agar kita lakukan terlepas perasaan pribadi 
atau keinginan-keinginan duniawi kita. Dari kekuatan sendiri kita 
tidak memiliki pesan keselamatan, tidak memiliki ajaran yang ha-
rus diterima, tidak memiliki kuasa untuk membaptis atau menahbis-
kan atau menikahkan untuk kekekalan. Semua hal ini berasal dari 
Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan de-
ngannya adalah hasil dari wewenang yang dilimpahkan.9

3
Janji permuliaan ditawarkan kepada setiap 

pemegang Imamat Melkisedek yang setia terhadap 
sumpah dan perjanjian keimamatan.

Sekarang saya ingin mengucapkan beberapa kata mengenai sum-
pah yang menyertai penerimaan Imamat Melkisedek.

Mengucapkan sumpah adalah bentuk ucapan yang paling khid-
mat dan mengikat yang dikenal dalam bahasa manusia; dan jenis 
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bahasa inilah yang dipilih untuk digunakan oleh �apa dalam nu-
buat Kemesiasan besar mengenai Kristus dan imamat. Mengenai 
Dia nubuat tersebut berbunyi demikian: “Tuhan telah bersumpah, 
dan Ia tidak akan menyesal: Engkau adalah imam untuk selama- 
lamanya, menurut Melkisedek” (Mazmur 110:4).

Dalam menjelaskan nubuat Kemesiasan ini, Paulus mengatakan 
mengenai Yesus bahwa “imamat-Nya tidak dapat beralih kepada 
orang lain,” dan melalui imamat tersebut datang “hidup yang ti-
dak dapat binasa” (lihat Ibrani 7:24, 16). Joseph Smith mengatakan 
bahwa “mereka semua yang ditahbiskan pada imamat ini dijadi-
kan seperti Putra Allah, tinggal sebagai imam secara berkelanjutan,” 
yaitu, jika mereka setia dan jujur [lihat Terjemahan Joseph Smith, 
Ibrani 7:3]. 

Dan dengan demikian Kristus adalah contoh besar sepanjang 
yang berhubungan dengan imamat, karena Dia berhubungan de-
ngan baptisan dan semua hal lain. Dan karena itu, bahkan sewaktu 
�apa mengucapkan sumpah bahwa Putra-Nya akan mewarisi se-
mua hal melalui imamat, maka Dia membuat sumpah bahwa kita 
semua yang mengembangkan pemanggilan kita dalam imamat yang 
sama itu akan menerima semua yang �apa miliki.

Ini adalah janji permuliaan yang ditawarkan kepada setiap pria 
yang memegang Imamat Melkisedek, tetapi itu adalah janji yang 
bersyarat, janji dengan syarat kita mengembangkan pemanggilan 
kita dalam imamat dan hidup sesuai dengan setiap firman yang ke-
luar dari mulut Allah.

Jelas sekali bahwa tidak ada janji yang lebih mulia yang dapat 
dimiliki atau dapat dibuat daripada janji itu yang datang kepada 
kita ketika kita menerima hak istimewa dan memikul tanggung ja-
wab memegang imamat kudus dan memikul tanggung jawab se-
bagai pelayan Kristus.

Imamat Harun adalah imamat persiapan untuk menjadikan kita 
memenuhi syarat untuk membuat perjanjian dan menerima sum-
pah yang menyertai imamat yang lebih tinggi ini.10
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4
Berkat-berkat Tuhan ditawarkan kepada 

semua orang melalui pelayanan dari mereka 
yang memegang imamat kudus-Nya.

Tidak ada hal lain di seluruh dunia ini yang lebih penting bagi 
kita masing-masing selain mengutamakan hal-hal dari kerajaan 
Allah dalam kehidupan kita, lebih penting dari mematuhi  perintah-
perintah, lebih penting dari mengembangkan pemanggilan kita 
dalam imamat, lebih penting dari pergi ke rumah Tuhan dan dita-
warkan kegenapan berkat-berkat kerajaan �apa kita.11

�erkat-berkat Tuhan ditawarkan kepada para Orang Suci dan ke-
pada dunia melalui pelayanan dari mereka yang memegang imamat 
kudus-Nya, yang mewakili Dia, yang sesungguhnya adalah hamba 
dan wakil-Nya dan bersedia melayani-Nya dan mematuhi  perintah-
perintah-Nya.

Doa saya adalah agar kita semua yang telah dipanggil untuk me-
wakili Tuhan dan memegang wewenang-Nya dapat mengingat si-
apa diri kita dan bertindak sesuai dengan wewenang tersebut.

… Saya telah mengupayakan di sepanjang kehidupan saya untuk 
mengembangkan pemanggilan saya dalam keimamatan dan berha-
rap untuk bertahan sampai akhir dalam kehidupan ini dan menik-
mati penemanan dari para orang suci yang setia dalam kehidupan 
yang akan datang.13

Keinginan saya adalah untuk memberkati mereka, baik yang 
muda maupun yang tua, yang mengembangkan pemanggilan 
mereka dalam imamat, dan untuk memohon kepada Tuhan agar 
mencurahkan kepada mereka hal-hal baik dari Roh-Nya dalam ke-
hidupan ini dan memastikan mereka untuk memperoleh berkat-
berkat kekekalan di kehidupan yang akan datang ….

Adalah hal yang mulia mengetahui bahwa Tuhan telah menawar-
kan kepada kita masing-masing kegenapan imamat, dan telah men-
janjikan kepada kita bahwa jika kita mau menerima imamat ini dan 
mengembangkan pemanggilan kita, kita akan memperoleh warisan 
abadi bersama-Nya dalam kerajaan-Nya! 14
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Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Presiden	Smith	mengajarkan	bahwa	melalui	imamat,	“Tuhan	

menawarkan kepada putri-putri-Nya setiap karunia dan berkat 
rohani yang dapat diperoleh oleh putra-putra-Nya” (“Dari Kehi-
dupan Joseph Fielding Smith”). Apa yang Anda pikirkan sewaktu 
Anda merenungkan pernyataan ini?

•	 Presiden	Smith	mengatakan	bahwa	para	pemegang	imamat	me-
miliki hasrat yang lebih besar untuk mengupayakan kehidupan 
kekal ketika mereka memahami perjanjian mereka dan janji-janji 
Tuhan (lihat bagian 1). �agaimana hal ini benar untuk semua 
anggota Gereja?

•	 Bagaimanakah	penjelasan	Presiden	Smith	mengenai	mengembang-
kan pemanggilan (lihat bagian 2) berbeda dengan  penggunaan- 
penggunaan lain dari kata mengembangkan? �agaimana Anda 
telah diberkati melalui pelayanan oleh anggota Gereja yang telah 
mengembangkan pemanggilan mereka?

•	 Presiden	Smith	mengajarkan,	“Kristus	adalah	contoh	besar	sepan-
jang yang berhubungan dengan imamat” (bagian 3). Apa yang 
dapat kita lakukan untuk mengikuti teladan Yesus Kristus dalam 
pelayanan kita kepada orang lain?

•	 Di	bagian	4,	tinjaulah	perkataan	Presiden	Smith	mengenai		berkat-
berkat yang ditawarkan dalam bait suci. �agaimanakah orang tua 
dapat membantu anak-anak mereka mempersiapkan diri untuk 
menerima berkat-berkat keimamatan yang tersedia dalam bait suci?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Ibrani 5:4; Alma 13:1–2, 6; A&P 20:38–60; 84:19–22; 107:99–100; 

Pasal-Pasal Kepercayaan 1:5

Bantuan Mengajar
“Guru yang terampil tidak berpikir, ‘Apa yang akan saya laku-

kan di kelas hari ini?’ melainkan menanyakan, ‘Apa yang akan siswa 
saya lakukan di kelas hari ini?’; bukan, ‘Apa yang akan saya ajar-
kan hari ini?’ melainkan, ‘�agaimana saya akan membantu siswa 
saya menemukan apa yang mereka perlu ketahui?’” (Virginia H. 
Pearce, “The Ordinary Classroom A Powerful Place for Steady and 
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Continued Growth,” Ensign, November 1992, 12; lihat juga Menga-
jar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia [1999], 61).

Catatan
 1. Dalam Conference Report, April 1951, 

152.
 2. Lihat Conference Report, April 1951, 

152; Conference Report, Oktober 1970, 
92.

 3. “President George F. Richards: A Trib-
ute,” Relief Society Magazine, Oktober 
1950, 661.

 4. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), 352.

 5. Dalam Conference Report, April 1970, 
59.

 6. Dalam Conference Report, Oktober 
1970, 90–91.

 7. Dalam Conference Report, April 1970, 
59.

 8. Dalam Conference Report, Oktober 
1970, 91–92; lihat juga Joseph F. Smith, 
dalam Conference Report, Oktober 
1903, 87.

 9. “Our Responsibilities as Priesthood 
Holders,” Ensign, Juni 1971, 49.

 10. Dalam Conference Report, Oktober 
1970, 92.

 11. Dalam Conference Report, April 1970, 
59.

 12. “�lessings of the Priesthood,” Ensign, 
Desember 1971, 98.

 13. Dalam Conference Report, Oktober 
1970, 92.

 14. Dalam Conference Report, April 1970, 
58.
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lukisan ini menggambarkan seorang pria yang sedang 
dibaptis di Sungai dnieper dekat kyiv, ukraina.
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Baptisan

“Baptisan sesungguhnya adalah … 
perpindahan, atau kebangkitan dari satu 

kehidupan ke kehidupan lainnya—kehidupan 
dalam dosa ke kehidupan yang rohani.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Dalam konferensi umum bulan April 1951, Presiden Joseph 
Fielding Smith berbicara mengenai pengalaman 67 tahun yang dia 
alami sebelumnya ketika dia dibaptis pada usia 8 tahun. Pada hari 
pembaptisannya, dia berkata, dia merasa bahwa dia “berdiri dalam 
keadaan murni, bersih, di hadapan Tuhan.” Tetapi dia memahami 
bahwa dia harus bekerja keras di sepanjang kehidupannya untuk 
memastikan dirinya tetap dalam kondisi itu. Dia mengingat, “Saya 
memiliki seorang kakak perempuan yang sangat baik, yang me-
mang demikian dengan semua kakak perempuan saya, yang mem-
buat pikiran saya sangat terkesan mengenai perlunya memastikan 
diri saya tak ternoda dari dunia. Ajaran yang dia berikan kepada 
saya pada hari saya dibaptis telah membekas di sepanjang kehi-
dupan saya.” 1

Tetap setia pada ajaran kakak perempuannya, Presiden Smith 
mendorong para anggota Gereja untuk mematuhi perjanjian bap-
tisan mereka—tetap “dalam kehidupan rohani” yang telah mereka 
terima ketika mereka dibaptis.2 Dia menyatakan:

“Tidak ada nasihat yang lebih penting yang dapat diberikan ke-
pada anggota Gereja mana pun selain mematuhi perintah-perintah 
setelah pembaptisan Tuhan menawarkan kepada kita keselamatan 
dengan syarat pertobatan dan kesetiaan pada hukum-hukum-Nya.” 3
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Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Pembaptisan melalui pencelupan adalah lambang 
kelahiran, kematian, dan kebangkitan.

Pembaptisan asas ketiga dan tata cara utama Injil, adalah penting 
bagi keselamatan dan permuliaan dalam kerajaan Allah. �aptisan 
adalah, pertama, cara yang melaluinya orang yang bertobat mem-
peroleh pengampunan akan dosa-dosa. Kedua, ini adalah pintu 
 menuju kerajaan Allah. Tuhan, berbicara dengan Nikodemus, mem -
beri  tahu kita demikian dalam Yohanes 3:1–11 ….

… Pembaptisan adalah melalui pencelupan dalam air .… Pem-
baptisan tidak dapat dilakukan dengan cara lain apa pun selain 
pencelupan terhadap seluruh tubuh di dalam air, untuk alasan-
alasan berikut:

(1) Ini adalah lambang kematian, penguburan dan kebangkitan 
Yesus Kristus, dan semua orang lain yang menerima kebangkitan.

(2) Pembaptisan juga merupakan kelahiran dan lambang kela-
hiran seorang anak ke dalam dunia ini.

(3) Pembaptisan sesungguhnya adalah, dan juga lambang ke-
bangkitan, perpindahan, atau kebangkitan dari satu kehidupan ke 
kehidupan lainnya—kehidupan dalam dosa ke kehidupan yang ro-
hani.

Saya ingin berbicara mengenai alasan kedua: Pembaptisan juga 
merupakan kelahiran dan lambang kelahiran seorang anak ke da-
lam dunia ini .… Dalam Musa 6:58–60 kita membaca:

“Oleh karena itu Aku memberi kepadamu perintah, untuk meng-
ajarkan hal-hal ini dengan bebas kepada anak-anakmu, memfir-
mankan:

“�ahwa oleh karena pelanggaran datanglah kejatuhan, yang ke-
jatuhan itu membawa kematian, dan sejauh kamu dilahirkan ke 
dunia melalui air, dan darah, dan roh, yang Aku jadikan, dan de-
ngan demikian menjadi dari debu jiwa yang hidup, bahkan demi-
kian pula kamu mesti dilahirkan kembali ke dalam kerajaan surga, 
melalui air, dan Roh, dan dibersihkan melalui darah, bahkan darah 
Anak  Tunggal-Ku; agar kamu boleh dikuduskan dari segala dosa, 
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dan menikmati firman kehidupan kekal di dunia ini, dan kehidupan 
kekal di dunia yang akan datang, bahkan kemuliaan baka;

Karena melalui air kamu menaati perintah; melalui Roh kamu di-
benarkan, dan melalui darah kamu dikuduskan.” ….

… Setiap anak yang datang ke dalam dunia ini dibawa dalam air 
ketuban, dilahirkan dalam air, dan dari darah dan dari roh. Demiki-
anlah ketika kita dilahirkan ke dalam kerajaan Allah kita harus dila-
hirkan dengan cara yang sama: melalui pembaptisan yang dilahirkan 
dari air; melalui pencurahan darah Kristus dibersihkan dan dikudus-
kan; dan dibenarkan melalui Roh Allah, karena pembaptisan belum 
lengkap tanpa pembaptisan dari Roh Kudus. Anda melihat persa-
maan di antara kelahiran ke dalam dunia dan kelahiran ke dalam 
kerajaan Allah ….

�erbicara mengenai alasan ketiga: Pembaptisan sesungguhnya 
adalah, dan juga lambang dari kebangkitan, perpindahan, atau ke-
bangkitan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain—kehidupan 
dalam dosa ke kehidupan rohani ….

… Semua pria dan wanita … membutuhkan pertobatan .… Me-
reka berada dalam kematian rohani. �agaimanakah mereka akan 
kembali? Dengan dicelupkan di dalam air. Mereka mati, dan dice-
lupkan dalam air dan bangkit dalam kebangkitan dari roh kembali 
ke dalam kehidupan rohani. Itulah yang dimaksud dengan baptisan.4

2
Anak-anak kecil yang belum mencapai usia  

pertanggungjawaban tidak perlu dibaptis karena 
mereka ditebus melalui Pendamaian Yesus Kristus.

Saya tahu bahwa anak-anak kecil yang belum mencapai usia per-
tanggungjawaban, dan dengan demikian belum bersalah dari dosa, te-
lah … ditebus melalui darah Kristus, dan merupakan olok-olok yang 
serius jika membantah bahwa mereka perlu dibaptis, dengan me-
nyangkal keadilan dan belas kasihan dari Allah [lihat Moroni 8:20–23].5

Dalam Ajaran dan Perjanjian �agian 29 Tuhan memfirmankan 
ini (ayat 46–47):

“Tetapi lihatlah, Aku berfirman kepadamu, bahwa anak kecil di-
tebus sejak pelandasan dunia melalui Anak Tunggal-Ku;
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Karenanya, mereka tidak dapat berdosa, karena kuasa tidak di-
berikan kepada Setan untuk menggoda anak kecil, sampai mereka 
mulai menjadi bertanggung jawab di hadapan-Ku.”

Nah, itu terdengar baik. “Anak-anak kecil ditebus dari pelandasan 
dunia.” Apa yang Dia maksud dengan itu? Itu berarti bahwa sebe-
lum landasan bumi ini diciptakan, rencana penebusan ini, rencana 
keselamatan yang hendaknya kita ikuti dalam kehidupan fana ini, 
semuanya sudah disiapkan, dan Allah, mengetahui yang akhir dari 
yang awal, membuat ketentuan-ketentuan untuk penebusan anak-
anak kecil melalui pendamaian Yesus Kristus ….

… Ketika Anda melihat ke wajah seorang anak kecil dan dia me-
nengadah dan tersenyum kepadamu, dapatkah Anda memercayai 
bahwa anak kecil itu dicemari dengan dosa apa pun yang akan 
membuat dia ditolak dari hadirat Allah jika dia meninggal? ….

Saya teringat ketika saya berada di ladang misi di Inggris, ada 
sebuah keluarga Amerika di sana .… Ketika [sang suami] mende-
ngar para Penatua berkhotbah di jalan-jalan dia mengundang me-
reka ke rumahnya karena mereka rekan sewarga. Dia tidak tertarik 
pada Injil; dia tertarik kepada mereka karena mereka juga berasal 
dari Amerika Serikat. Ya, saya kebetulan melayani misi di sana. Saya 
bukan yang pertama yang dia dengar berkhotbah, tetapi kemudian 
saya diundang ke rumahnya ….

Kami mengira akan pergi ke rumahnya dan berbicara menge-
nai baseball dan football dan hal-hal lain, dan membandingkan 
hal-hal di Amerika Serikat dengan hal-hal di Inggris Raya—hal-hal 
yang menarik baginya untuk dibahas. Ternyata memang itu yang 
kami lakukan, dan pada awalnya kami tidak mengatakan sepatah 
kata pun mengenai agama. Kami kembali beberapa kali, dan dia 
menganggap kami sebagai teman yang sangat baik karena kami ti-
dak berusaha memaksakan agama kami kepadanya. Tetapi setelah 
beberapa lama mereka mulai mengajukan pertanyaan—kami tahu 
mereka akan bertanya—dan pada suatu malam sewaktu kami du-
duk di rumah mereka istri pria tersebut berpaling kepada saya dan 
berkata, “Elder Smith, saya ingin mengajukan satu pertanyaan ke-
padamu.” Sebelum dia dapat mengajukan pertanyaannya dia mulai 
menangis. Saya tidak tahu apa persoalannya. Dia menangis tersedu, 
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dan ketika dia bisa menjadi tenang kembali untuk mengajukan per-
tanyaan, dia menceritakan kisah ini:

Ketika mereka pergi ke Inggris mereka mengalami musibah ke-
hilangan seorang bayi kecil .… Mereka pergi ke pendeta [dari ge-
reja yang mereka hadiri] dan ingin agar bayi tersebut dikuburkan 
dengan tata cara pemakaman Kristen .… Pendeta tersebut berkata 
kepadanya, “Kami tidak bisa melakukan pemakaman secara Kristen 
kepada anak Anda karena dia belum dibaptis. �ayi Anda telah hi-
lang.” Itu adalah cara yang terus terang untuk mengatakannya, te-
tapi memang seperti itu yang dia ceritakan, dan hati wanita tersebut 
merasa sedih dan hancur selama dua atau tiga tahun. Oleh ka-
rena itu dia mengajukan pertanyaan kepada saya: “Apakah bayi 
saya telah hilang? Apakah saya bisa bertemu dengan dia lagi?” Saya 
berpaling dan membacakan kepadanya Kitab Mormon perkataan 
Mormon kepada putranya Moroni [lihat Moroni 8]. Saya berkata, 
“�ayimu tidak hilang. Tidak ada bayi yang hilang. Setiap bayi di-
selamatkan dalam kerajaan Allah ketika bayi tersebut meninggal.”

… Dan aku juga melihat bahwa semua anak yang mati sebelum 
mereka mencapai umur pertanggungjawaban diselamatkan di da-
lam kerajaan surga selestial” [A&P 137:10]. Itulah yang Tuhan fir-
mankan kepada Nabi Joseph Smith dalam wahyu atau penglihatan 
yang dia miliki dalam �ait Suci Kirtland. Tidakkah itu terdengar 
baik? Tidakkah itu adil? Tidakkah itu benar? … [Seorang bayi] tidak 
bertanggung jawab terhadap dosa asal, bayi tidak bertanggung ja-
wab terhadap dosa apa pun, dan belas kasihan Allah menuntutnya 
dan bayi tersebut ditebus.

Tetapi bagaimana situasi Anda dan saya? Di sini kita, mampu 
memahami, dan Tuhan berfirman, “�arang siapa memiliki penge-
tahuan, tidakkah Aku perintahkan untuk bertobat?” [A&P 29:49]. 
Kita diperintahkan untuk bertobat, kita diperintahkan untuk dibap-
tis, kita diperintahkan agar dosa-dosa kita dibersihkan dalam air 
pembaptisan, karena kita mampu memahami dan kita semua telah 
berdosa. Tetapi saya tidak dibaptis dan Anda tidak dibaptis untuk 
sesuatu yang dilakukan Adam. Saya telah dibaptis agar saya dapat 
dibersihkan dari yang telah saya lakukan sendiri, demikian pula de-
ngan Anda, dan agar saya dapat datang ke dalam kerajaan Allah. 



B a B  1 3

202

… Tuhan telah membuat ketentuan-ketentuan bagi mereka yang 
berada tanpa hukum, dan anak-anak kecil tidak tunduk pada hu-
kum pertobatan. �agaimana mungkin Anda dapat mengajar seo-
rang anak kecil untuk bertobat? Anak kecil tidak memiliki dosa apa 
pun yang dipertobatkan.

“Setiap orang yang dibaptis ke dalam gereja ini telah membuat 
perjanjian kepada tuhan untuk mematuhi perintah-perintah-nya.”
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Tuhan telah menetapkan—dan bahwa menurut penilaian-Nya 
sendiri—umur pertanggungjawaban adalah delapan tahun. Setelah 
kita mencapai usia delapan tahun kita seharusnya memiliki pema-
haman yang cukup bahwa kita hendaknya dibaptis. Tuhan meng-
urus mereka yang berada di bawah usia tersebut.6

3
Setiap orang yang dibaptis ke dalam gereja 
telah membuat perjanjian dengan Tuhan.

Setiap orang, sewaktu dia masuk ke dalam air pembaptisan, 
mengambil ke atas dirinya sebuah perjanjian.

“Dan lagi, dengan cara perintah kepada gereja mengenai cara 
pembaptisan—Mereka semua yang merendahkan hati mereka di 
hadapan Allah, dan berhasrat untuk dibaptis, dan tampil dengan 
hati yang hancur dan roh yang menyesal, dan bersaksi di hadapan 
gereja bahwa mereka telah benar-benar bertobat dari semua dosa 
mereka, dan bersedia mengambil ke atas diri mereka nama Yesus 
Kristus, menunjukkan suatu kebulatan tekad untuk melayani-Nya 
sampai akhir, dan benar-benar menyatakan melalui pekerjaan me-
reka bahwa mereka telah menerima Roh Kristus bagi pengampunan 
akan dosa-dosa mereka, akan diterima melalui baptisan ke dalam 
gereja-Nya” (A&P 20:37).7

Saya akan membaca dari Ajaran dan Perjanjian �agian 59:

“Karenanya, Aku memberikan kepada mereka [artinya para ang-
gota Gereja] sebuah perintah, memfirmankan demikian: Engkau 
hendaknya mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, de-
ngan segenap daya, pikiran, dan kekuatanmu; dan dalam nama 
Yesus Kristus engkau hendaknya melayani-Nya.

Engkau hendaknya mengasihi sesamamu seperti dirimu. Jangan-
lah engkau mencuri; janganlah juga berbuat zina, tidak juga mem-
bunuh, tidak juga melakukan apa pun yang seperti itu.

Engkau hendaknya berterima kasih kepada Tuhan Allahmu da-
lam segala sesuatu” [A&P 59:5–7].

Setiap orang yang dibaptis ke dalam Gereja ini telah membuat 
perjanjian kepada Tuhan untuk mematuhi perintah-perintah-Nya, 
dan dalam perintah ini, diulangi dalam dispensasi di mana kita 
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tinggal, kita diberi tahu bahwa kita hendaknya melayani Tuhan de-
ngan segenap hati dan segenap pikiran, dan dengan segenap ke-
kuatan yang kita miliki, dan itu juga dilakukan dalam nama Yesus 
Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya dilakukan da-
lam nama Yesus Kristus.

Dalam air pembaptisan kita berjanji bahwa kita akan mematuhi 
 perintah-perintah ini; bahwa kita akan melayani Tuhan; bahwa kita 
akan menjadikan ini yang terutama dan pertama dari semua perin-
tah, dan mengasihi Tuhan Allah kita; bahwa kita akan mematuhi 
perintah besar berikutnya, kita akan mengasihi sesama manusia se-
perti kita mengasihi diri kita sendiri; dan dengan segenap daya yang 
kita miliki, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati kita 
akan membuktikan kepada-Nya bahwa kita akan “hidup dengan 
setiap firman yang keluar dari mulut Allah;” [A&P 84:44] bahwa kita 
akan patuh dan rendah hati, tekun dalam pelayanan-Nya, bersedia 
mematuhi, untuk menyimak nasihat-nasihat dari mereka yang me-
mimpin kita dan melakukan segala sesuatu dengan mata yang ter-
tuju pada kemuliaan Allah.

Kita hendaknya tidak melupakan hal-hal ini, karena perintah ini 
diwajibkan kepada kita para anggota Gereja.8

4
Untuk memperoleh berkat-berkat penuh dari 
Injil, kita harus terus rendah hati, bertobat, 

dan patuh setelah kita dibaptis.

Salah satu tujuan besar dari Gereja yang sejati adalah untuk 
mengajar manusia apa yang harus mereka lakukan setelah bap-
tisan untuk memperoleh berkat-berkat penuh dari Injil.9

Setiap jiwa yang dibaptis, benar-benar dibaptis, telah merendah-
kan hatinya; memiliki hati yang hancur; memiliki roh yang menye-
sal; dia telah membuat perjanjian di hadapan Allah bahwa dia akan 
mematuhi perintah-perintah-Nya, dan dia telah meninggalkan se-
mua dosanya. Maka setelah dia menjadi anggota Gereja, apakah 
dia memiliki hak istimewa untuk berbuat dosa setelah dia menjadi 
anggota? Dapatkah dia menjadi kurang waspada? Dapatkah dia me-
manjakan diri pada beberapa hal yang menurut firman Tuhan harus 
dihindari? Tidak. Sebagaimana dia perlu untuk memiliki roh yang 
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menyesal, hati yang hancur sebelum dibaptis, demikian pula sete-
lah dia dibaptis.10

Saya telah mendengar beberapa di antara remaja putra kita, dan 
beberapa di antara yang tidak begitu muda, berbicara mengenai 
baptisan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui me-
ngapa, jika baptisan adalah untuk pengampunan dosa-dosa, seseo-
rang tidak harus dibaptis setiap kali dia berbuat dosa. Apakah Anda 
melihat alasannya? Sepanjang manusia berdosa dan tetap dalam ke-
hidupan rohani dia adalah hidup, dia dapat bertobat dan diampuni. 
Dia tidak perlu dibaptis untuk dibawa kembali ke tempat di mana 
dia sudah berada.11

Siapa, di antara para Orang Suci Zaman Akhir, yang mengingin-
kan tempat dalam kerajaan telestial? Siapa, di antara para Orang 
Suci Zaman Akhir, yang menginginkan tempat dalam kerajaan te-
restrial? Kita hendaknya tidak menginginkan apa pun yang berhu-
bungan dengan kedua kerajaan itu; itu bukan tujuan orang yang 
dibaptis ke dalam Gereja, atau dia tidak seharusnya ingin hidup de-
mikian di mana dia tidak akan menemukan tempat dalam kerajaan 
selestial Allah; karena baptisan itu sendiri adalah jalan menuju kera-
jaan selestial. �aptisan memiliki dua tujuan; pertama untuk pengam-
puan dosa, dan kemudian, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, 
bukan ke dalam kerajaan telestial, bukan ke dalam kerajaan teres-
trial, melainkan masuk ke dalam kerajaan selestial, di mana Allah 
tinggal. Itulah tujuan baptisan; itulah tujuan karunia Roh Kudus, me-
lalui penumpangan tangan—untuk mempersiapkan kita agar kita 
dapat, melalui kepatuhan, terus maju, mematuhi perintah-perintah 
Tuhan, sampai kita menerima kegenapan dalam kerajaan selestial.12

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Sewaktu	Anda	membaca	kenangan	Presiden	Smith	dalam	“Dari	

Kehidupan Joseph Fielding Smith,” pikirkanlah mengenai bap-
tisan Anda. �agaimana pemahaman Anda tentang baptisan telah 
tumbuh sejak itu? �agaimana kita dapat membantu anggota ke-
luarga atau teman-teman yang sedang mempersiapkan diri un-
tuk dibaptis?
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•	 Wawasan	apa	yang	Anda	peroleh	dari	ajaran-ajaran	Presiden	
Smith mengenai baptisan dalam bagian 1? �agaimana ajaran-
ajarannya mengenai perlambangan pembaptisan dapat mening-
katkan pemahaman kita tentang perjanjian baptisan?

•	 Apa	yang	diajarkan	dari	cerita	dalam	bagian	2	mengenai	ka-
sih �apa Surgawi kepada anak-anak-Nya? Pikirkanlah mengenai 
orang-orang yang Anda kenal yang mungkin dapat memperoleh 
manfaat dari mempelajari ajaran yang diajarkan dalam cerita ini.

•	 Renungkanlah	upaya-upaya	Anda	untuk	mematuhi	perjanjian	
baptisan (lihat bagian 3). �agaimanakah perjanjian ini meme-
ngaruhi interaksi Anda dengan anggota keluarga dan orang lain?

•	 Pikirkanlah	pernyataan	Presiden	Smith	pada	awal	bagian	4.	Apa	
menurut Anda yang perlu diajarkan kepada orang setelah me-
reka dibaptis? �agaimanakah kita dapat saling membantu untuk 
mematuhi perjanjian baptisan?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Matius 3:13–17; 2 Nefi 31:5–13; Mosia 18:8–13; 3 Nefi 11:31–39; 

A&P 68:25–27; Pasal-Pasal Kepercayaan 1:4

Bantuan Mengajar
“Anda dapat membantu mereka yang Anda ajar merasa lebih 

yakin mengenai kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam 
pembahasan jika Anda menanggapi dengan positif setiap komen-
tar yang tulus. Misalnya, Anda bisa mengatakan, ‘Terima kasih atas 
jawaban Anda. Itu jawaban yang sangat bijaksana’ … atau ‘Itu ada-
lah contoh yang baik’ atau ‘Saya menghargai semua yang telah Anda 
ucapkan hari ini’” (Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia 
[1999], 64).
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Catatan
 1. Dalam Conference Report, April 1951, 

57–58.
 2. “Repentance and �aptism,” Deseret 

News, Mar. 30, 1935, �agian Gereja, 8; 
lihat juga Doctrines of Salvation, di-
sunting oleh �ruce R. McConkie, 3 jilid 
(1954–1956), 2:326.

 3. Dalam Conference Report, Oktober 
1970, 7.

 4. “Repentance and �aptism,” 6, 8; lihat 
juga Doctrines of Salvation, 2:323–26.

 5. “Testimony of Elder Joseph F. Smith Jr.,” 
Liahona: The Elder’s Journal, Maret 30, 
1915, 629.

 6. “Redemption of Little Children,” Deseret 
News, April 29, 1939, �agian Gereja, 7

 7. “Seek Ye Earnestly the �est Gifts,” 
 Ensign, Juni 1972, 2

 8. Dalam Conference Report, April 1940, 
95; lihat juga Doctrines of Salvation, 
2:328.

 9. “The Plan of Salvation,” Ensign, 
November 1971, 5.

 10. Dalam Conference Report, Oktober 
1950, 12; lihat juga Doctrines of Sal-
vation, 2:329.

 11. “Repentance and �aptism,” 8; lihat juga 
Doctrines of Salvation, 2:326.

 12. Dalam Conference Report, April 1922, 
60–61.
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“dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, 
turunlah Roh kudus ke atas mereka” (kisah para Rasul 19:6).
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Karunia Roh Kudus

“Kita bisa, setelah pembaptisan dan penetapan, 
menjadi rekan bersama Roh Kudus yang akan 

mengajar kita cara-cara Tuhan, mempercepat pikiran 
kita dan membantu kita memahami kebenaran.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan bahwa setiap ang-
gota Gereja yang setia “memiliki hak untuk menerima wahyu yang 
bermanfaat dan diperlukan bagi bimbingan pribadinya.” 1 Dia selalu 
mencari bimbingan pribadi ini, khususnya dalam upaya- upayanya 
untuk mengajar dan melindungi putra dan putrinya. Penatua 
Francis M. Gibbons, yang melayani sebagai sekretaris Presidensi 
Utama, menceritakan pengalaman berikut, sebagaimana dicerita-
kan kepadanya oleh putra Presiden Smith, Reynolds (yang memi-
liki nama panggilan Reyn).

“Reyn mengaku bahwa dia pernah merokok hanya sekali dalam 
kehidupannya, dan itu pun hanya untuk sesaat. Itu terjadi ketika 
dia siswa di Sekolah Menengah Pertama Roosevelt di Salt Lake City. 
Pintu masuk [sekolah] terletak di sisi jalan yang sepi yang memiliki 
lalu lintas kendaraan sangat sedikit. Pada hari itu, Reyn baru saja 
berjalan ke luar dari pintu depan sekolah dengan seorang teman 
yang merokok yang mengajak dia, seperti yang sering dia lakukan, 
untuk ‘hanya mencoba satu saja.’ Pada kesempatan ini, teman ter-
sebut berhasil. Reyn mengambil satu dari rokok tersebut dan me-
nyalakannya. �eberapa lama kemudian setelah menghisap rokok 
tersebut beberapa kali, seseorang menghentikan mobil dekat trotoar 
dan orang yang berada dalam mobil tidak lain adalah ayah Reyn. 
Setelah menurunkan kaca mobil, Penatua Smith berkata kepada 
putranya yang terkejut, ‘Reynolds, saya ingin berbicara kepadamu 
setelah makan malam nanti’ dan kemudian melajukan kendaraan. 
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Reyn melaporkan, ‘Jika ayah saya memanggil saya Reynolds, saya 
tahu dia serius.’ Penatua Smith membiarkan Reyn memikirkan me-
ngenai kesalahan yang telah dia buat sepanjang sore dan saat ma-
kan malam, dalam situasi yang mengherankan ketika dia tidak 
banyak berbicara. Setelah itu, sementara duduk dengan perasaan 
tidak nyaman dalam kamar belajar ayahnya, … Reynolds mengha-
dapi hukuman. Apa yang dia terima hanya ceramah yang lembut, 
penuh kasih mengenai kejahatan dari ‘kebiasaan buruk itu’ dan 
sebuah peringatan mengenai siapa dirinya dan bagaimana perila-
kunya bisa memengaruhi pandangan orang lain terhadap seluruh 
keluarga. Itu berakhir dengan permintaan agar Reyn berjanji bahwa 
dia tidak akan pernah merokok lagi. Reyn berjanji. ‘Itu tidak pernah 
terjadi lagi,’ dia berkata. Di sepanjang tahun-tahun sejak kejadian 
itu, termasuk periode waktu dalam Angkatan Laut Amerika Serikat 
selama Perang Dunia II di mana merokok dilakukan secara luas, 
dia menghormati komitmen yang telah dia buat kepada ayahnya.”

Saat memikirkan mengenai pengalaman ini, Penatua Gibbons 
mengamati, “Kemungkinan Joseph Fielding Smith bisa muncul di 
jalan yang sepi tepat pada saat putranya menyalakan satu-satunya 
rokok yang dia miliki adalah sangat tinggi. Meskipun dia tidak me-
ngatakannya, cara dan nada Reyn mengisyaraktan bahwa peristiwa 
tersebut menyakinkan dia mengenai betapa sangat dalam dan kuat 
tingkat kepekaan rohani yang dimiliki ayahnya, terutama dalam hal 
yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarganya.” 2

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Misi Roh Kudus adalah untuk memberikan kesaksian 
tentang Bapa dan Putra dan tentang semua kebenaran.

Roh Kudus adalah anggota ketiga dari Ke-Allah-an. Dia adalah 
Roh, dalam bentuk manusia. �apa dan Putra adalah pribadi dalam 
bentuk tubuh; mereka memiliki tubuh dari daging dan tulang. Roh 
Kudus adalah pribadi dalam bentuk Roh, dan memiliki tubuh roh 
saja [lihat A&P 130:22]. Misinya-Nya adalah untuk memberikan ke-
saksian mengenai �apa dan Putra dan mengenai semua kebenaran 
[lihat 2 Nefi 31:18; Moroni 10:5].3
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Dia berpartisipasi dalam pekerjaan �apa dan Putra dan meng-
ungkapkannya kepada mereka yang melayani Tuhan dengan se-
tia. Adalah melalui ajaran-ajaran dari Penghibur, atau Roh Kudus, 
maka ajaran-ajaran Yesus Kristus diingatkan melalui para rasul [li-
hat Yohanes 14:26]. Adalah melalui ajaran-ajaran dari Roh Kudus 
bahwa nubuat datang [lihat 2 Petrus 1:21].4

Roh Allah yang berbicara kepada roh manusia memiliki kuasa 
untuk menanamkan kebenaran dengan pengaruh dan pemahaman 
yang lebih besar daripada kebenaran yang dapat ditanamkan mela-
lui kontak pribadi bahkan dengan makhluk-makhluk surgawi. Me-
lalui Roh Kudus kebenaran tertanam ke dalam setiap bagian tubuh 
sehingga kebenaran tidak dapat dilupakan.5

2
Roh Kudus menyatakan kebenaran kepada orang 

yang jujur di mana pun mereka berada.

Kita percaya Roh Kudus adalah pewahyu dan bahwa dia akan 
memberikan kesaksian kepada orang yang jujur di mana pun me-
reka berada bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah, bahwa Joseph 
Smith adalah Nabi, dan bahwa gereja ini adalah “satu-satunya ge-
reja yang sejati dan hidup di atas muka seluruh bumi” (A&P 1:30).

Tidak perlu bagi siapa pun untuk tetap berada dalam kegelapan; 
terang dari Injil abadi ada di sini; dan setiap simpatisan yang tulus 
di bumi dapat memperoleh kesaksian pribadi dari Roh Kudus me-
ngenai kebenaran dan sifat ilahi dari pekerjaan Tuhan.

Petrus mengatakan, “… Allah tidak membedakan orang; setiap 
orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang menga-
malkan kebenaran berkenan kepada-Nya” (Kisah para Rasul 10:34–
35), yang artinya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada 
orang yang setia sehingga mereka akan mengetahui sendiri kebe-
naran-kebenaran dari agama ini.6

Roh Kudus akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang 
mencari kebenaran, sama seperti yang Dia lakukan kepada Kornelius 
[lihat Kisah para Rasul 10]. Kita memiliki pernyataan ini dalam Kitab 
Mormon oleh Moroni, sewaktu dia baru saja mengakhiri catatannya, 
pasal 10, ayat 4:
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“Dan ketika kamu akan menerima hal-hal ini, aku hendak men-
desakmu agar kamu akan bertanya kepada Allah, �apa yang Ke-
kal, dalam nama Kristus, apakah hal-hal ini tidaklah benar. Dan jika 
kamu akan bertanya dengan hati yang tulus, dengan maksud yang 
sungguh-sungguh, memiliki iman kepada Kristus, Dia akan menya-
takan kebenaran darinya kepadamu, melalui kuasa Roh Kudus.” 

Setiap orang dapat menerima pernyataan dari Roh Kudus, bah-
kan meskipun dia bukan anggota Gereja, jika dia dengan sungguh-
sungguh mencari terang dan kebenaran. Roh Kudus akan datang 
dan memberikan kepada orang tersebut kesaksian yang dia cari, 
dan kemudian menarik diri.7

3
Setelah dibaptis, karunia Roh Kudus diberikan 

melalui penumpangan tangan.

Janji diberikan di masa gereja Yesus Kristus zaman dahulu bahwa 
semua orang yang mau bertobat, dibaptis untuk pengampunan 
dosa dan mau setia, akan menerima karunia Roh Kudus melalui 
penumpangan tangan. Janji yang sama itu telah dibuat kepada se-
mua orang yang bersedia menerima Injil dalam dispensasi ini, ka-
rena Tuhan berfirman:

“Dan barang siapa menunjukkan iman hendaknya kamu kukuh-
kan di dalam gereja-Ku, melalui penumpangan tangan, dan Aku 
akan melimpahkan karunia Roh Kudus ke atas diri mereka” [A&P 
33:15] 8

Anda tidak dapat memperoleh karunia Roh Kudus dengan meng-
ucapkan doa, dengan membayar persepuluhan Anda, dengan me-
matuhi Firman Kebijaksanaan—bahkan tidak dengan dibaptis dalam 
air untuk pengampunan dosa. Anda harus menyelesaikan baptisan 
itu dengan pembaptisan dari Roh. Nabi mengatakan pada suatu ke-
sempatan bahwa jika Anda tidak mengukuhkan seseorang dengan 
karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan setelah dibaptis 
itu sama saja seperti membaptis satu kantong pasir. Anda tidak bisa 
mendapatkan karunia Roh Kudus melalui cara lain.9

Saya percaya kepada ajaran mengenai penumpangan tangan un-
tuk memperoleh karunia Roh Kudus, yang melaluinya kita dibawa 



B a B  1 4

213

kepada persekutuan dengan �apa kita di surga dan mempelajari 
cara-cara-Nya, agar kita dapat berjalan di jalan-Nya.10

4
Melalui karunia Roh Kudus, para anggota 
Gereja dapat memiliki Roh Kudus sebagai 

rekan kita secara terus-menerus.

Roh Kudus adalah Utusan, atau Penghibur, yang telah dijanjikan 
Juruselamat untuk diutus kepada para murid-Nya setelah Dia di-
salib. Penghibur ini, melalui pengaruhnya, adalah untuk menjadi 
rekan secara terus-menerus bagi setiap orang yang dibaptis, dan un-
tuk melayani para anggota Gereja melalui wahyu dan bimbingan, 
pengetahuan tentang kebenaran agar mereka dapat berjalan dalam 
terangnya. Adalah Roh Kudus yang menerangi pikiran anggota yang 
telah benar-benar dibaptis. Adalah melalui dia maka wahyu pribadi 
datang, dan terang kebenaran ditegakkan di dalam hati kita.11

Setelah kita dibaptis, kita dikukuhkan. Untuk apakah pengu-
kuhan tersebut? Untuk menjadikan kita rekan bersama Roh Kudus; 
untuk memberi kita hak istimewa memperoleh bimbingan dari ang-
gota ketiga Ke-Allah-an—kerekanan, agar pikiran kita dapat dite-
rangi, agar kita dapat dihidupkan oleh Roh Kudus untuk mencari 
pengetahuan dan pemahaman mengenai semua yang berhubungan 
dengan permuliaan kita.12

Setelah pembaptisan dan pengukuhan kita dapat menjadi rekan 
bersama Roh Kudus yang akan mengajar kita cara-cara Tuhan, meng-
hidupkan pikiran kita dan membantu kita memahami kebenaran.13

Kepada kita dijanjikan bahwa ketika kita dibaptis, jika kita jujur 
dan setia, kita akan memiliki bimbingan dari Roh Kudus. Apakah tu-
juannya? Untuk mengajar kita, untuk mengarahkan kita, untuk mem-
berikan kesaksian kepada kita mengenai asas-asas Injil Yesus Kristus 
yang menyelamatkan. Setiap anak yang cukup umur untuk dibaptis, 
dan yang dibaptis, berhak memperoleh bimbingan dari Roh Kudus. 
Saya telah mendengar orang mengatakan bahwa anak kecil berusia 
delapan tahun belum memiliki pemahaman ini. Saya mengetahui le-
bih baik daripada itu. Saya memiliki kesaksian mengenai kebenaran 
ini ketika saya berusia delapan tahun, yang datang melalui Roh Ku-
dus. Saya masih memiliki kesaksian ini sejak itu.14
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Sungguh merupakan hak istimewa yang besar dibimbing secara 
terus-menerus oleh Roh Kudus dan memiliki pernyataan tentang 
misteri-misteri kerajaan Allah.15

5
Kerekanan oleh Roh Kudus tersedia hanya bagi mereka 

yang mempersiapkan diri untuk menerimanya.

Menurut penilaian saya ada banyak anggota Gereja ini yang te-
lah dibaptis untuk pengampunan akan dosa-dosa mereka, dan yang 
di atas kepala mereka telah ditumpangkan tangan untuk mene-
rima karunia Roh Kudus, tetapi yang tidak pernah menerima karu-
nia tersebut—yaitu, pernyataan dari Roh Kudus. Mengapa? Karena 
mereka tidak pernah mempersiapkan diri mereka untuk menerima 
pernyataan-pernyataan ini. Mereka tidak pernah merendahkan hati 
mereka. Mereka tidak pernah mengambil langkah-langkah yang 
akan mempersiapkan mereka untuk menerima kerekanan dari Roh 
Kudus. Oleh karena itu, mereka menjalani kehidupan tanpa pe-
ngetahuan itu; mereka kurang memiliki pemahaman. Ketika orang 
yang memiliki tipu daya yang licik dan menyesatkan datang kepada 

“Perintah dari tuhan adalah agar anggota gereja 
hendaknya tekun dalam kegiatan dan penelaahan mereka 

terhadap kebenaran-kebenaran mendasar injil.”
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mereka mengkritik pembesar Gereja dan ajaran-ajaran Gereja, para 
anggota yang lemah ini tidak memiliki pemahaman yang cukup, 
informasi yang cukup, dan bimbingan yang cukup dari Roh Tuhan 
untuk melawan doktrin dan ajaran-ajaran palsu. Mereka mende-
ngarkan mereka dan mengira bahwa mungkin mereka telah mem-
buat kesalahan, dan sebagai akibatnya mereka keluar dari Gereja, 
karena mereka tidak memiliki pemahaman.16

Perintah dari Tuhan adalah agar anggota Gereja hendaknya te-
kun dalam kegiatan dan penelaahan mereka terhadap kebenaran-
kebenaran mendasar Injil sebagaimana yang telah diungkapkan. 
Roh Tuhan tidak akan terus tinggal bersama orang yang tidak acuh, 
bersama mereka yang suka melawan dan memberontak yang tidak 
menjalani hidup sesuai dengan pengetahuan kebenaran ilahi. Ada-
lah hak istimewa setiap orang yang telah dibaptis untuk memiliki 
kesaksian yang kuat mengenai pemulihan Injil, tetapi kesaksian ini 
akan pudar dan pada akhirnya lenyap kecuali kita terus-menerus 
menerima kebaikan rohani melalui penelahaan, kepatuhan, dan 
upaya yang tekun untuk mengetahui dan memahami kebenaran.17

Kita memiliki hak untuk memperoleh bimbingan dari Roh Ku-
dus, tetapi kita tidak dapat memiliki bimbingan itu jika kita dengan 
sengaja menolak untuk mempertimbangkan wahyu-wahyu yang 
telah diberikan untuk membantu kita memahami dan membim-
bing kita dalam terang dan kebenaran Injil abadi. Kita tidak bisa 
berharap memiliki bimbingan itu ketika kita menolak untuk mem-
pertimbangkan wahyu-wahyu yang luar biasa ini yang sangat ber-
arti bagi kita baik secara duniawi maupun rohani. Sekarang jika 
kita mendapati diri kita dalam kondisi ini yang tidak mau percaya 
dan tidak bersedia untuk mencari terang dan pengetahuan yang te-
lah Tuhan tempatkan di hadapan kita, maka kita bertanggung ja-
wab atau berada dalam bahaya diperdaya oleh roh-roh jahat, dan 
ajaran-ajaran iblis, dan ajaran-ajaran manusia [lihat A&P 46:7]. Dan 
ketika  pengaruh-pengaruh palsu ini disodorkan di hadapan kita, 
kita tidak akan memiliki kemampuan untuk membedakan di antara 
 pengaruh-pengaruh itu dan untuk mengetahui bahwa pengaruh-
pengaruh itu bukan dari Tuhan. Dan dengan demikian kita dapat 
menjadi mangsa terhadap yang tidak bertuhan, yang kejam, yang 
licik, yang menyesatkan manusia.18
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Roh Tuhan tidak akan berdiam dalam tubuh yang tidak ber-
sih, dan ketika seseorang berpaling dari kebenaran untuk mengi-
kuti kejahatan, Roh itu tidak mengikuti dia dan pergi, dan sebagai 
penggantinya terdapat kecenderungan terhadap kesalahan, kecen-
derungan terhadap ketidakpatuhan, kecenderungan terhadap keja-
hatan, kecenderungan terhadap kehancuran kekal.19

6
Sewaktu kita tetap setia, Roh Kudus akan 

memberi kita wahyu-wahyu untuk menuntun dan 
mengarahkan kita di sepanjang kehidupan kita.

Tuhan telah berjanji kepada semua orang yang mau bertobat 
dan tetap setia, yang menerapkan sikap kerendahan hati dan ke-
tekunan, bahwa mereka akan berhak memperoleh bimbingan dari 
Roh Allah. Roh ini akan menuntun mereka dan mengarahkan me-
reka di sepanjang kehidupan mereka.20

Kepada setiap anggota Gereja telah ditumpangkan tangan ke atas 
kepala mereka untuk menerima karunia Roh Kudus. Dia memiliki 
hak untuk menerima wahyu-wahyu yang bermanfaat dan diperlu-
kan untuk membimbing dia secara pribadi; bukan untuk Gereja, te-
tapi untuk dirinya sendiri. Dia memiliki hak melalui kepatuhannya, 
melalui kerendahan hatinya, untuk menerima terang dan kebenaran 
sebagaimana hal itu akan diungkapkan melalui Roh Kebenaran, dan 
dia yang mau menyimak Roh itu dan mencari karunia Roh dalam 
kerendahan hati dan iman tidak akan diperdaya.21

Kehidupan kita harus dijadikan kudus oleh terang dan kebenaran 
dengan pemahaman yang benar yang berasal dari karunia dan ku-
asa Roh Kudus yang dijanjikan kepada semua orang yang mau per-
caya untuk bertobat dan menerima firman kehidupan kekal. Jika 
kita menjadi rekan bersama Roh maka kita berjalan dalam terang 
dan memiliki kerekanan bersama Allah.22

Adalah hak istimewa setiap anggota Gereja untuk mengetahui ke-
benaran, untuk berbicara dengan kebenaran, untuk memiliki ilham 
dari Roh Kudus; ini adalah hak istimewa kita, secara perorangan, … 
untuk menerima terang dan untuk berjalan dalam terang; dan jika 
kita terus berjalan di jalan Allah, yaitu, mematuhi perintah- perintah-
Nya, kita akan menerima lebih banyak terang sampai pada akhirnya 
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akan datang kepada kita hari pengetahuan yang sempurna [lihat 
A&P 50:24]. 23

Pada akhirnya, kita kembali ke dalam hadirat Allah �apa kita me-
lalui bimbingan dari Roh Kudus.24

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Apa	yang	diajarkan	cerita	dalam	“Dari	Kehidupan	Joseph	Fielding	

Smith” mengenai Roh Kudus? Kapan Roh telah memberikan bi-
sikan kepada Anda untuk membantu seseorang?

•	 Presiden	Smith	merujuk	“Roh	Allah	yang	berbicara	kepada	roh	
manusia” (bagian 1). Dalam hal-hal apa komunikasi kepada roh-
roh kita berbeda dengan komunikasi menggunakan telinga atau 
mata kita? Dalam hal apakah komunikasi tersebut lebih kuat?

•	 Apa	beberapa	perbedaan	antara	menerima	pernyataan	Roh,	se-
perti yang dialami Kornelius, dengan menerima karunia Roh Ku-
dus? (lihat bagian 2).

•	 Presiden	Smith	mengajarkan	bahwa	baptisan	tidak	lengkap	tanpa	
karunia Roh Kudus (lihat bagian 3). Dalam hal-hal apa kehidupan 
Anda akan menjadi tidak lengkap tanpa karunia Roh Kudus?

•	 Renungkanlah	ajaran-ajaran	Presiden	Smith	di	bagian	4	menge-
nai apa yang dimaksud memiliki kerekanan Roh Kudus secara 
terus-menerus. Dalam hal-hal apa Anda telah diberkati melalui 
kerekanan ini?

•	 Apa	yang	dapat	kita	lakukan	untuk	mempersiapkan	diri	mene-
rima kerekanan Roh Kudus? (Untuk beberapa contoh, lihat ba-
gian 5).

•	 Sewaktu	Anda	meninjau	bagian	6,	berikan	perhatian	pada	bim-
bingan yang dapat kita terima melalui Roh Kudus. �agaimanakah 
orang tua dapat mengajar anak-anak mereka untuk mengenali 
dan menerima bimbingan ini?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Yohanes 16:13; Kisah para Rasul 19:1–6; 1 Korintus 12:3; 1 Nefi 

10:17–19; 2 Nefi 31:15–20; 3 Nefi 19:9; A&P 46:13; Pasal-Pasal 
 Kepercayaan 1:4
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Bantuan Mengajar
“Jangan cemas jika murid-murid diam selama beberapa detik se-

telah Anda mengajukan pertanyaan. Jangan menjawab pertanyaan 
Anda sendiri; berilah waktu bagi murid untuk memikirkan jawaban-
nya. �agaimanapun juga, keheningan yang berkepanjangan dapat 
menunjukkan bahwa mereka tidak memahami pertanyaan dan 
Anda perlu untuk mengulanginya lagi” (Mengajar, Tiada Pemang-
gilan yang Lebih Mulia [1999], 69).

Catatan
 1. Dalam Conference Report, April 1940, 
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Pernikahan Kekal

“Kegenapan dan berkat-berkat Keimamatan 
dan Injil berasal dari pernikahan Selestial. 
Ini adalah tata cara terpenting dari Injil 
dan tata cara terpenting dari bait suci.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Joseph Fielding Smith yang berusia delapan belas tahun telah di-
beri tahu bahwa seorang remaja putri bernama Louie Emily Shurtliff 
akan datang untuk tinggal bersama keluarga Smith sementara dia 
kuliah di perguruan tinggi. Tetapi dia masih terkejut—dan senang—
ketika dia pulang ke rumah dari bekerja di suatu hari dan mene-
mukan Louie menyanyikan sebuah nyanyian pujian dengan piano 
keluarganya. Mulai hari itu, pada akhir musim panas tahun 1894, 
Joseph dan Louie membina persahabatan yang berangsur-angsur 
berkembang sampai mereka jatuh cinta. Mereka dimeteraikan di 
�ait Suci Salt Lake pada tanggal 26 April 1898.1

Louie dan Joseph menikmati hubungan yang penuh kasih. Ketika 
dia dipanggil untuk melayani dalam misi dua tahun di Inggris tidak 
lama setelah mereka menikah, Louie bekerja dengan ayahnya un-
tuk membantu keuangan suaminya. Dia juga membantunya secara 
emosional dan rohani dengan mengiriminya surat-surat yang mem-
berikan dorongan semangat. Setelah dia kembali, mereka memba-
ngun keluarga yang bahagia dan memiliki dua putri. Tetapi setelah 
10 tahun pernikahan, Louie mengalami sakit parah selama masa ke-
hamilannya dan meninggal pada usia 31 tahun.

Joseph memperoleh penghiburan dengan kepastian bahwa Louie 
telah pergi “untuk dunia yang lebih baik,” dan dia mencatat da-
lam jurnalnya doa bahwa dia akan “layak bertemu dengannya da-
lam kemuliaan kekal, untuk disatukan kembali dengannya.” 2 Tetapi 
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“Pernikahan sebagaimana dipahami oleh para orang Suci Zaman 
akhir adalah perjanjian yang dimaksudkan bertahan abadi.”
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meskipun penghiburan dan pengharapan yang dia temukan da-
lam injil, dia sangat merindukan Louie. Dia juga khawatir menge-
nai putri-putrinya tanpa seorang ibu. Tidak lama setelah kematian 
Louie, Joseph bertemu dengan Ethel Georgina Reynolds. Meski-
pun kasihnya terhadap Louie belum berkurang, dia jatuh cinta pada 
Ethel, dan demikian pula putri-putrinya. Dengan persetujuan dari 
orang tuanya, orang tua Louie, dan orang tua Ethel, Joseph meminta 
Ethel untuk menikah dengannya. Mereka dimeteraikan pada tang-
gal 2 November 1908. Mereka memiliki kehidupan bersama yang 
menyenangkan dan berkesan sementara mereka dikaruniai dengan 
sembilan anak lagi. Keluarga mereka ditandai dengan ketertiban, 
kerja keras, rasa hormat, kebersihan, kedisiplinan yang lemah lem-
but, kasih dan kegembiraan yang sehat.3

Setelah 29 tahun menikah, Ethel meninggal akibat penyakit ber-
bahaya yang menggerogoti kekuatannya selama 4 tahun. Sekali lagi, 
Joseph merasa kesepian tetapi terhibur oleh kepastian akan perni-
kahan kekal.4 Dan sekali lagi, dia bertemu seseorang di mana dia 
dapat berbagi kehidupan bersama. Dia dan Jessie Evans dimeterai-
kan pada tanggal 12 April 1938. “Selama 33 tahun kehidupan me-
reka bersama, istrinya menemani dia hampir ke mana pun dia pergi, 
baik dekat maupun jauh. Sebagai balasannya dia membantu istrinya 
berbelanja kebutuhan dapur, mengelap piring-piring yang dicuci se-
telah makan malam, dan memasukkan ke dalam botol  buah-buahan 
di musim gugur. Dia tidak keberatan memakai celemek walaupun 
dia adalah seorang rasul.” 5 Jessie sering berkata mengenai suami-
nya, “Dia pria yang paling baik hati yang pernah saya kenal. Saya 
belum pernah mendengar dia berbicara dengan kata-kata yang ti-
dak baik.” Dia selalu membalas, dengan senyuman, “Dia tidak per-
nah mengucapkan kata-kata yang tidak baik.” 6

Penulis biografi John J. Stewart menulis mengenai kelemahlem-
butan dan kasih sayang Presiden Smith terhadap Jessie, “Ketika ber-
bicara kepada jemaat di mimbar dia menasihati para suami untuk 
mengasihi dan setia kepada istri mereka. Tetapi khotbah yang me-
nyentuh hati saya adalah ketika dia berjalan mendaki melewati ja-
lan-jalan utara yang curam sebanyak sembilan blok di Salt Lake 
City ke Rumah Sakit Orang Suci Zaman Akhir pada bulan Juli yang 
panas tahun 1971 dan meluangkan perayaan ulang tahunnya yang 
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ke-95 duduk di sisi tempat tidur istrinya Jessie yang sedang sakit. 
Sementara kondisi istrinya memburuk, dia tetap berada bersama 
istrinya siang dan malam selama beberapa minggu dengan cemas 
mengawasi dan merawat dia, memberinya penghiburan apa pun 
dan dorongan semangat yang dapat dia berikan sampai dia me-
ninggal.” 7

Jessie meninggal pada tanggal 3 Agustus 1971. Dua bulan kemu-
dian, Presiden Smith memberikan ceramah pembuka di konferensi 
umum. Kesaksiannya menunjukkan bahwa perasaan sedih yang di-
alaminya menjadi tenang dengan kepercayaan kepada Tuhan dan 
harapan akan kehidupan kekal:

“Saya merasa terilhami untuk mengatakan seperti Ayub di za-
man dahulu, yang pengetahuannya berasal dari sumber yang sama 
dengan sumber yang saya peroleh: ‘Tetapi aku tahu: Penebusku 
hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu,’ dan bahwa ‘se-
sudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingkupun aku akan 
melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku; 
mataku sendiri menyaksikan-Nya .…’ (Ayub 19:25–27).

Dan sementara saya menggabungkan kesaksian saya dengan 
kesaksian Ayub tersebut, saya ingin bergabung dengannya dalam 
mengucapkan puji syukur, atas jeritan, yang dia ucapkan karena 
perasaan perih dan sedih yang dialaminya: ‘… Tuhan yang mem-
beri, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan’ (Ayub 1:21).

Saya berdoa agar kita semua dapat dibimbing oleh kuasa Roh 
Kudus, agar kita dapat berjalan dengan lurus di hadapan Tuhan, 
dan agar kita dapat mewarisi kehidupan kekal di rumah dan kera-
jaan yang telah dipersiapkan bagi yang patuh.” 8

Setelah ceramah Presiden Smith, Presiden Harold �. Lee, yang 
memimpin pertemuan, berkata, “Saya yakin bahwa semua anggota 
Gereja di mana pun mereka berada, menyadari mengenai keadaan 
yang telah disampaikan dalam pesan yang kuat ini, akan sangat ter-
ilhami oleh kuasa dan kekuatan yang telah dia nyatakan di sini di 
hadapan kita di pagi ini. Terima kasih, Presiden Smith, dari keda-
laman hati sanubari kami.” 9
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Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Pernikahan selestial adalah tata cara 
terpenting dari Injil Yesus Kristus.

Tidak ada tata cara yang berhubungan dengan Injil Yesus Kristus 
yang lebih penting, yang lebih khusyuk dan lebih sakral, dan le-
bih diperlukan bagi sukacita kekal [kita] … daripada pernikahan.10

Kegenapan dan berkat-berkat Keimamatan dan Injil berasal dari 
pernikahan Selestial. Ini adalah tata cara terpenting dari Injil dan 
tata cara terpenting dari bait suci.11

Saya ingin memohon kepada para brother dan sister yang baik, 
para anggota yang baik di Gereja, untuk pergi ke bait suci dan di-
nikahkan untuk waktu fana dan segala kekekalan.12

2
Tidak seperti praktik-praktik dari dunia, pernikahan 

bertahan untuk selamanya dalam rencana injil.

Pernikahan dianggap oleh banyak orang hanya sekadar kontrak 
sipil atau perjanjian di antara seorang pria dan wanita bahwa me-
reka akan hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Sesungguhnya, 
pernikahan adalah asas kekal yang berdasarkan asas ini kebera-
daan umat manusia sangat bergantung. Tuhan memberikan hukum 
ini kepada manusia sejak paling awal dunia diciptakan sebagai ba-
gian dari hukum Injil, dan pernikahan pertama adalah untuk ber-
tahan selama-lamanya. Menurut hukum Tuhan setiap pernikahan 
seharusnya bertahan untuk selama-lamanya. Jika seluruh umat ma-
nusia bersedia hidup dengan kepatuhan yang ketat terhadap Injil 
dan terhadap kasih itu yang dimiliki oleh Roh Tuhan, maka semua 
pernikakan akan kekal ….

… Pernikahan sebagaimana dipahami oleh para Orang Suci Za-
man Akhir adalah perjanjian yang dimaksudkan bertahan abadi. 
Pernikahan adalah landasan bagi permuliaan kekal, karena tanpa 
pernikahan maka tidak akan ada kemajuan kekal dalam kerajaan 
Allah.13

Jelas sekali bagi kita semua yang membaca surat kabar, yang 
mendengarkan laporan berita di radio dan yang menonton acara 
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di televisi bahwa terlalu banyak orang yang tidak menganggap per-
nikahan dan unit keluarga dengan cara yang sama seperti yang di-
inginkan Tuhan.14

Pernikahan adalah perjanjian sakral, namun dalam banyak ke-
sempatan pernikahan dijadikan sasaran lelucon kasar, senda gurau, 
pengaturan sementara, oleh orang yang bermulut kotor dan cemar, 
dan juga oleh banyak orang yang menganggap dirinya terpelajar te-
tapi tidak memahami kesakralan asas yang besar ini.15

Tuhan telah memberi kita Injil abadi-Nya untuk menjadi terang 
dan standar bagi kita, dan injil ini mencakup ikatan pernikahan suci, 
yang bersifat kekal. Kita seharusnya tidak dan tidak boleh mengi-
kuti tradisi-tradisi pernikahan dari dunia. Kita memiliki terang yang 
lebih cemerlang daripada terang yang dimiliki dunia, dan Tuhan 
mengharapkan lebih banyak dari kita daripada yang Dia harapkan 
dari mereka.

Kita tahu sifat yang sesungguhnya dari pernikahan. Kita tahu tu-
juan unit keluarga dalam rencana keselamatan. Kita tahu bahwa kita 
hendaknya dinikahkan di bait suci, dan bahwa kita harus menjaga 

“hubungan keluarga, dan kesatuan keluarga, akan 
berlanjut, di tempat yang diorganisasi dengan benar, 
dalam kesalehan di kehidupan yang akan datang.”
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diri kita tetap bersih dan murni agar dapat memperoleh meterai per-
setujuan dari Roh Kudus Perjanjian untuk ikatan pernikahan kita.

Kita adalah anak-anak roh �apa Kekal kita, yang telah mene-
tapkan rencana keselamatan yang melaluinya kita dapat datang 
ke bumi dan maju dan berkembang dan menjadi seperti Dia; ya-
itu, Dia telah menyediakan rencana injil yang akan memungkinkan 
kita memiliki unit-unit keluarga kekal kita sendiri dan memiliki ke-
hidupan kekal.16

Pernikahan tidak pernah dimaksudkan oleh Tuhan untuk bera-
khir pada saat kematian tubuh fana; melainkan untuk menambah 
kehormatan, kekuasaan, kuasa kepada pihak-pihak yang membuat 
perjanjian, dan kesatuan yang berkelanjutan dan kekal bagi kelu-
arga dalam kerajaan Allah. �erkat-berkat seperti itu hanya tersedia 
bagi mereka yang bersedia mematuhi perjanjian ini sebagaimana 
Tuhan mengungkapkannya. Pernikahan bukan hanya sekadar ke-
mitraan di antara pria dan wanita, karena seperti yang Tuhan telah 
firmankan, dalam pernikahan mereka menjadi satu daging dan ber-
ada dalam kemitraan dengan Allah.17

3
Kesetiaan pada perjanjian pernikahan 

mendatangkan kebahagiaan dan menuntun 
pada berkat-berkat kemuliaan kekal.

Saya bersyukur kepada Tuhan atas pengetahuan tentang keke-
kalan perjanjian pernikahan, yang memberikan kepada suami hak 
untuk memiliki istrinya, dan kepada istrinya hak untuk memiliki 
suaminya di dunia yang akan datang, dengan syarat mereka telah 
pergi ke Rumah Tuhan dan telah dipersatukan untuk waktu fana 
dan segala kekekalan oleh orang yang memiliki kuasa pemeteraian, 
karena tidak dengan cara lain berkat besar ini dapat diperoleh. Saya 
juga bersyukur atas pengetahuan bahwa hubungan keluarga, dan 
kesatuan keluarga, akan berlanjut, di tempat yang diorganisasi de-
ngan benar, dalam kesalehan di kehidupan yang akan datang.18

Saya ingin mengimbau mereka yang telah ke bait suci dan telah 
dinikahkan di sana untuk tetap setia dan jujur pada perjanjian me-
reka dan kewajiban mereka, karena di dalam Rumah Tuhan mereka 
telah membuat perjanjian yang khusyuk.19
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Tidak ada yang akan mempersiapkan umat manusia untuk ke-
muliaan dalam kerajaan Allah dengan lebih mudah kecuali mereka 
tetap setia pada perjanjian pernikahan ….

Jika diterima dengan benar, perjanjian ini menjadi sumber keba-
hagiaan terbesar. Kehormatan terbesar dalam kehidupan ini, dan 
dalam kehidupan yang akan datang, kehormatan, kekuasaan dan 
kuasa dalam kasih yang sempurna, adalah berkat-berkat yang ber-
asal dari perjanjian tersebut. �erkat-berkat dari kemuliaan kekal ini 
diperuntukkan bagi mereka yang bersedia mematuhi perjanjian ini 
dan semua perjanjian Injil lainnya.20

Apa makna pernikahan bagi para anggota Gereja? Pernikahan 
berarti bahwa mereka menerima dalam tata cara tersebut berkat 
terbesar, terpenting, dan berkat kehidupan kekal. Nah, itulah tu-
juan yang ingin dicapai Tuhan, “kehidupan kekal,” yang berarti ti-
dak saja sang suami dan istri akan masuk dalam kehidupan kekal, 
melainkan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perjanjian juga 
akan berhak, melalui kesetiaan mereka, menerima kehidupan ke-
kal. Dan selain itu, bahwa hubungan antara suami dan istri setelah 
kebangkitan dari kematian tidak akan berakhir. Dengan itu Tuhan 
menginginkan agar mereka akan memiliki kesinambungan ketu-
runan untuk selama-lamanya, dan organisasi keluarga tidak bera-
khir. [lihat A&P 132:19–24] 21

Agar dapat memenuhi tujuan-tujuan �apa Kekal kita, harus ada 
ikatan, suami dan istri menerima berkat-berkat yang dijanjikan ke-
pada mereka yang setia dan jujur yang akan mempermuliakan me-
reka pada tingkat Ke-Allah-an. Seorang pria tidak dapat menerima 
kegenapan berkat-berkat kerajaan Allah sendiri saja, demikian pula 
wanita, tetapi keduanya dapat secara bersama menerima semua ber-
kat dan hak istimewa yang berhubungan dengan kegenapan kera-
jaan �apa.22
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4
Setiap jiwa yang hatinya benar akan memiliki kesempatan 
untuk menerima berkat-berkat pernikahan kekal, baik itu 
dalam kehidupan ini atau di kehidupan yang akan datang.

Dalam rencana besar keselamatan tidak ada yang diabaikan. Injil 
Yesus Kristus adalah hal yang paling indah di dunia. Injil merangkul 
setiap jiwa yang hatinya benar dan yang dengan tekun mencari-Nya 
dan berkeinginan untuk mematuhi hukum-hukum dan perjanjian-
Nya. Oleh karena itu, jika seseorang karena alasan apa pun tidak 
memiliki kesempatan untuk mematuhi perjanjian apa pun, Tuhan 
akan menghakimi dia berdasarkan niat hatinya. Ada ribuan anggota 
Gereja [tanpa akses ke bait suci] yang telah menikah dan membe-
sarkan keluarga di Gereja, yang tidak memiliki kesempatan “di-
meteraikan” untuk waktu fana dan segala kekekalan. �anyak dari 
mereka ini telah meninggal, dan berkat-berkat mereka diberikan 
secara perwakilan. Injil adalah pekerjaan perwakilan. Yesus secara 
perwakilan melaksanakan pekerjaan untuk kita semua karena kita 
tidak dapat melakukannya untuk diri kita sendiri. Demikian pula, 
Dia telah memberikan izin kepada anggota Gereja yang masih hi-
dup agar mereka dapat bertindak sebagai wakil bagi orang mati 
yang telah meninggal tanpa memiliki kesempatan untuk bertindak 
atas nama mereka sendiri.

Selain itu, ada ribuan remaja putra maupun remaja putri, yang 
telah meninggal ke dunia roh tanpa memiliki kesempatan untuk 
memperoleh berkat-berkat ini. �anyak di antara mereka telah me-
nyerahkan nyawa mereka dalam pertempuran; banyak yang telah 
meninggal di masa remaja mereka; dan banyak yang telah mening-
gal di masa kanak-kanak mereka. Tuhan tidak akan melupakan satu 
orang pun dari mereka. Semua berkat permuliaan akan diberikan 
kepada mereka, karena ini adalah jalan keadilan dan belas kasihan. 
Ini berlaku juga bagi mereka yang tinggal di pasak-pasak Sion dan 
yang dekat dengan bait suci-bait suci kita; jika mereka kehilangan 
berkat-berkat dalam kehidupan ini, berkat-berkat ini akan diberi-
kan kepada mereka saat milenium.23

Tidak satu orang pun dapat kehilangan berkat permuliaan jika 
mereka tetap setia .… Seorang suami yang tidak layak tidak bisa 
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mencegah istrinya yang setia dari memperoleh permuliaan dan de-
mikian pula sebaliknya.24

5
Anak-anak dan remaja mempersiapkan diri untuk 

pernikahan kekal sewaktu mereka mempelajari tentang 
perjanjian kekal, mengembangkan iman yang kuat, 
dan menjaga diri mereka tetap bersih dan murni.

Semoga para ayah dan ibu Orang Suci Zaman Akhir memastikan 
bahwa mereka mengajar anak-anak mereka mengenai kesakralan 
perjanjian pernikahan. Semoga mereka menanamkan kepada anak-
anak mereka bahwa tidak ada cara lain selain menghormati per-
janjian Allah, yang di antaranya adalah perjanjian pernikahan kekal 
yang merupakan salah satu hal yang paling besar dan paling pen-
ting, mereka dapat memperoleh berkat-berkat kehidupan kekal.25

Kehidupan ini adalah singkat, dan kekekalan adalah lama. Ke-
tika kita merenungkan bahwa perjanjian pernikahan akan bertahan 
untuk selama-lamanya, sudah sepantasnya perjanjian pernikahan 
diberikan pertimbangan yang cermat .… Nasihat yang pantas ke-
pada remaja kita adalah agar mereka mempertimbangkan dengan 

Sewaktu suami dan istri dengan setia mematuhi injil bersama, sukacita 
dan kebahagiaan mereka dalam pernikahan akan “semakin indah.”
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cermat tujuan memilih pasangan agar mereka hendaknya memilih 
pasangan yang memiliki iman yang kuat terhadap Injil. Terdapat ke-
mungkinan besar bahwa orang seperti itu akan tetap setia terhadap 
sumpah dan perjanjian. Ketika remaja putra dan remaja putri tertuju 
sepenuhnya pada misi ilahi Tuhan dan percaya kepada Injil seba-
gaimana yang diungkapkan melalui Joseph Smith, sang Nabi, ter-
dapat kemungkinan yang baik bahwa mereka akan memiliki ikatan 
pernikahan yang bahagia yang akan bertahan untuk selamanya.26

Saya mengimbau kepada Anda, para remaja Sion di mana pun 
Anda berada, untuk menjaga diri Anda tetap bersih dan murni agar 
Anda akan berkesempatan pergi ke rumah Tuhan dan, bersama pa-
sangan pilihan Anda, menikmati semua berkat besar ini yang dita-
warkan Tuhan kepada Anda.27

Satu hal lagi … yang ingin saya minta perhatiannya dari—orang-
orang muda, ketika mereka menikah, mereka tidak puas dengan 
mengawali kehidupan mereka bersama dalam kondisi sederhana 
dengan hanya memiliki sedikit uang, tetapi mereka ingin memiliki 
berkat yang sama banyaknya dengan yang dimiliki oleh orang tua 
mereka pada saat mereka, anak-anak, menikah .… Mereka ingin 
mulai dengan segala kenyamanan yang bisa diperoleh untuk men-
jadikan mereka hidup nyaman. Menurut saya ini tidak benar. Saya 
rasa mereka hendaknya mulai dari awal dengan hidup sederhana, 
dengan beriman kepada Tuhan, membangun sedikit demi sedikit 
sesuai dengan kemampuan mereka, mengumpulkan berkat secara 
bertahap, sampai mereka dapat mencapai tingkat kemakmuran se-
perti yang mereka harapkan.28

6
Sewaktu suami dan istri dengan setia mematuhi 
semua tata cara dan asas Injil, suka cita mereka 

dalam pernikahan akan semakin membaik.

Pernikahan ditetapkan oleh Allah. Itu adalah asas yang saleh ke-
tika diterima dan dijalankan dalam kekudusan. Jika pria dan wa-
nita sekarang akan mengikat perjanjian pernikahan ini dengan 
sikap yang rendah hati, penuh kasih dan iman, sebagaimana me-
reka diperintahkan, berjalan dalam kesalehan di jalan menuju ke-
hidupan kekal, maka tidak akan ada perceraian, tidak akan ada 
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rumah tangga yang berantakan; melainkan kebahagiaan, suka cita, 
melebihi yang dapat diungkapkan.29

Saya ingin membantu semua brother dan sister yang baik yang 
telah menikah di bait suci agar mereka hendaknya tidak pernah 
melupakan berkat-berkat besar yang telah dilimpahkan kepada 
mereka: �ahwa Tuhan telah memberikan kepada mereka, mela-
lui kesetiaan mereka, hak untuk menjadi putra dan putri-Nya, ahli 
waris bersama dengan Yesus Kristus, memiliki—sebagaimana yang 
dinyatakan di sini—semua yang �apa miliki [merujuk pada Roma 
8:13–19 dan Ajaran dan Perjanjian 76:54–60].

Namun, masih saja ada anggota Gereja yang tidak memahami 
ini dan setelah mereka menikah untuk waktu fana dan segala ke-
kekalan, … menerima janji kegenapan kerajaan �apa, mereka 
membiarkan hal-hal masuk ke dalam kehidupan mereka yang me-
nimbulkan perselisihan dan memisahkan mereka. Dan mereka lupa 
bahwa mereka telah saling membuat perjanjian untuk waktu fana 
dan segala kekekalan; dan tidak hanya itu, sesungguhnya mereka 
telah membuat perjanjian dengan �apa mereka di surga.30

Jika seorang pria dan istrinya sungguh-sungguh dan dengan se-
tia mematuhi semua tata cara dan asas injil, tidak ada alasan untuk 
bercerai. Sukacita dan kebahagiaan yang berhubungan dengan hu-
bungan pernikahan akan semakin indah, dan suami dan istri akan 
menjadi semakin dekat satu sama lain seiring berjalannya waktu. 
Tidak saja suami akan mengasihi istri dan istri mengasihi suami, te-
tapi anak-anak yang dilahirkan dari mereka akan hidup dalam su-
asana kasih dan keselarasan. Kasih terhadap satu sama lain tidak 
akan terganggu, dan selain itu kasih dari semua pihak terhadap 
�apa Kekal dan Putra-Nya, Yesus Kristus, akan tertanam lebih kuat 
dalam jiwa mereka.31

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Bagian	ini	diawali	dengan	contoh-contoh	mengenai	sukacita	dan	

kesedihan yang dapat menjadi bagian dari kehidupan pernikahan 
dan keluarga. �agaimanakah ajaran tentang keluarga kekal dapat 
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membantu kita melewati masa-masa yang bahagia dan sedih da-
lam kehidupan kita?

•	 Hal	apa	mengenai	pernikahan	selestial	yang	menjadikannya	“tata	
cara terpenting dari bait suci”? (lihat bagian 1).

•	 Presiden	Smith	membandingkan	pandangan	Tuhan	dan	pan-
dangan dunia tentang pernikahan (lihat bagian 2). Apa yang pen-
ting bagi Anda mengenai perbandingan ini? �agaimanakah kita 
dapat melindungi dan memperkuat pernikahan dan keluarga di 
dunia sekarang?

•	 Di	bagian	3,	Presiden	Smith	mencantumkan	paling	sedikit	lima	
berkat yang datang kepada mereka yang “setia dan jujur” terha-
dap perjanjian pernikahan. Apa maknanya bagi Anda setia dan 
jujur terhadap perjanjian pernikahan?

•	 Apa	beberapa	hal	yang	orang	tua	dapat	lakukan	untuk	“menga-
jar anak-anak mereka tentang kesakralan perjanjian pernikahan”? 
(untuk beberapa gagasan, lihat bagian 5).

•	 Di	bagian	6,	Presiden	Smith	menjelaskan	bagaimana	hubungan	
pernikahan dapat menjadi “semakin indah.” Apa contoh-con-
toh yang telah Anda lihat mengenai asas ini? Jika Anda meni-
kah, pikirkanlah mengenai apa yang dapat Anda lakukan untuk 
mendatangkan sukacita dan kasih yang lebih besar ke dalam per-
nikahan Anda.

Tulisan Suci yang Berhubungan
1 Korintus 11:11; A&P 42:22; 131:1–4; Musa 3:18–24

Bantuan Mengajar
“Pertanyaan yang ditulis di papan tulis sebelum pelajaran akan 

membantu murid mulai berpikir tentang topik-topik bahkan sebe-
lum pelajaran dimulai” (Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih 
Mulia,93).
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 1. Lihat Joseph Fielding Smith Jr. and 
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 6. Dalam The Life of Joseph Fielding 

Smith, 268.
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Membesarkan Anak-Anak 
dalam Terang dan Kebenaran

“Tugas pertama yang berhubungan dengan 
melatih anak-anak Gereja adalah di rumah.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Presiden Joseph Fielding Smith menggambarkan ayahnya, Presi-
den Joseph F. Smith, sebagai “orang yang kepadanya saya memi-
liki keyakinan lebih banyak daripada siapa pun yang saya kenal di 
dunia ini.” 1 Dia mengingat bahwa ayahnya sering mengumpulkan 
keluarganya, “mengajar anak-anaknya mengenai asas-asas Injil. Me-
reka semua bersukacita ketika ayah mereka berada bersama me-
reka dan bersyukur atas kata-kata nasihat dan pengajaran yang dia 
berikan .… Mereka tidak pernah lupa apa yang diajarkan kepada 
mereka, dan kesan-kesan membekas bersama mereka dan kemung-
kinan akan tetap demikian untuk selamanya.” 2 Dia juga berkata, 
“Ayah saya adalah orang yang berhati paling lembut yang saya ke-
nal .… Di antara kenangan saya yang paling menyenangkan ada-
lah saat saya meluangkan waktu bersamanya membahas asas-asas 
Injil dan menerima petunjuk dengan cara yang hanya dia yang da-
pat memberikannya. Dengan cara ini landasan untuk pengetahuan 
saya sendiri adalah berdasarkan kebenaran, sehingga saya juga da-
pat mengatakan saya tahu bahwa Penebus saya hidup, dan bahwa 
Joseph Smith adalah sekarang, dahulu, dan selalu akan menjadi 
Nabi dari Allah yang hidup.” 3

Joseph Fielding Smith juga berbicara dengan penuh kasih ten-
tang ibunya, Julina L. Smith, dan ajaran-ajarannya. Dia berkata, “Ke-
tika masih sangat muda saya dilatih oleh ibu saya untuk mengasihi 
Nabi Joseph Smith dan untuk mengasihi Penebus saya .… Saya ber-
syukur atas pelatihan yang saya terima dan saya mencoba mengi-
kuti nasihat yang diberikan kepada saya oleh ayah saya. Tetapi saya 
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tidak boleh memberikan semua pujian kepada ayah saya. Saya rasa 
banyak dari pujian tersebut harus diberikan juga kepada ibu saya 
yang saat masih sangat kecil saya sering duduk di pangkuannya 
dan mendengarkan kisah-kisahnya mengenai pionir .… Dia sering 
mengajar saya dan menempatkan di tangan saya, ketika saya cukup 
umur untuk membaca, buku-buku yang dapat saya pahami. Dia 
mengajar saya untuk berdoa [dan] untuk jujur dan setia kepada per-
janjian dan kewajiban saya, untuk memenuhi tugas-tugas saya se-
bagai diaken dan sebagai pengajar … dan kemudian sebagai imam 
.… Saya memiliki seorang ibu yang memastikan bahwa saya mem-
baca, dan saya senang membaca.” 4

Ketika Joseph Fielding Smith menjadi ayah, dia mengikuti tela-
dan orang tuanya. Putrinya Amelia berkata:

“Ayah adalah siswa dan guru yang sempurna, yang tidak saja 
mengajar kami dari segudang pengetahuan yang dia miliki tetapi 
juga mendorong kami untuk belajar sendiri ….

�ersama anak-anaknya dia mengikuti nasihat yang terdapat da-
lam A&P 93:40: ‘Tetapi Aku telah memerintahkanmu untuk mem-
besarkan anak-anakmu dalam terang dan kebenaran.

Dia mengajar kami saat kami sarapan pagi sewaktu dia men-
ceritakan kepada kami kisah-kisah dari tulisan suci, dan memi-
liki kemampuan untuk membuat setiap kisah terdengar baru dan 
menarik meskipun kami telah sering mendengarnya sebelumnya. 
Ketegangan yang saya rasakan dengan bertanya-tanya apakah pra-
jurit Firaun akan menemukan cawan emas dalam karung gandum 
�enyamin adalah nyata bahkan sampai sekarang. Kami belajar me-
ngenai Joseph Smith menemukan lempengan-lempengan emas, dan 
kunjungan �apa dan Putra. Jika Ayah memiliki waktu untuk berja-
lan ke sekolah bersama kami, dia terus menceritakan kisah-kisah 
kepada kami. Kami berjalan melewati �ait Suci [Salt Lake] dalam 
perjalanan ke sekolah dan dia menceritakan kepada kami mengenai 
Malaikat Moroni. Kami belajar bahwa bait suci adalah tempat yang 
sangat khusus, bahwa Anda harus berperilaku baik untuk bisa ke 
sana, dan ketika Anda menikah di sana itu adalah pernikahan un-
tuk selamanya. Dia mengajar kami dengan hal-hal yang dia doakan 
dalam doa keluarga ketika kami berlutut di samping kursi kami se-
belum sarapan dan berdoa kembali di saat makan malam ….
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Sekarang ajaran-ajarannya tidak saja meningkatkan dan mendu-
kung kerohanian keturunannya tetapi juga banyak sekali anggota 
Gereja yang setia. Sungguh merupakan hak istimewa dan berkat 
yang luar biasa menjadi putrinya.” 5

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Untuk melawan pengaruh musuh, orang 
tua harus membesarkan anak-anak mereka 

dalam terang dan kebenaran.

Pentingnya kesatuan keluarga—kasih dan tenggang rasa terha-
dap satu sama lain dalam keluarga—adalah sangat penting. Solida-
ritas rohani dalam hubungan keluarga adalah landasan pasti yang di 
atasnya Gereja dan masyarakat itu sendiri akan berkembang. Fakta 
ini dikenal baik dan dipahami oleh musuh, dan sebagaimana yang 
belum pernah terjadi sebelumnya, dia menggunakan setiap taktik 
cerdik, pengaruh, dan kekuatan yang berada dalam kendalinya un-
tuk melemahkan dan menghancurkan lembaga kekal ini. Hanya In-
jil Yesus Kristus yang diterapkan dalam hubungan keluarga yang 
akan menghentikan pengrusakan oleh iblis ini.6

Ada banyak bahaya besar dan nyata yang harus ditanggulangi, 
dan bahaya-bahaya yang mengkhawatirkan kita lebih dari baha-
ya-bahaya gabungan lainnya berhubungan dengan anak-anak kita. 
Satu-satunya perlindungan nyata atau pertahanan yang memadai 
dapat tersedia melalui keluarga dan pengaruh-pengaruhnya.7

Anak-anak kita harus diajar cara membedakan antara yang baik 
dan yang jahat, kalau tidak dalam banyak situasi mereka tidak akan 
dapat memahami mengapa mereka tidak diizinkan untuk meng-
ikuti kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan oleh teman-teman 
mereka. Kecuali mereka diajar dengan ajaran-ajaran Gereja, me-
reka mungkin tidak akan memahami mengapa terdapat bahaya da-
lam menghadiri konser musik di hari Minggu, pertunjukan teater 
di hari Minggu, nonton film di bioskop, melakukan kegiatan olah-
raga, atau sejenisnya, ketika teman-teman mereka, tanpa kekangan 
dan dengan dorongan, mengikuti hal-hal ini yang dilarang Tuhan 
di hari-Nya yang kudus. Orang tua bertanggung jawab untuk mem-
berikan pengajaran yang benar kepada anak-anak mereka, [dan] 
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Tuhan akan menghukum orang tua jika anak-anak mereka tumbuh 
tanpa memiliki pengaruh asas-asas Injil Tuhan Yesus Kristus kita.8

Tuhan telah memerintahkan kita, kepada setiap orang, untuk 
membesarkan anak-anak kita dalam terang dan kebenaran. Ketika 
roh terang dan kebenaran ini ada, ketidakselarasan, ketidakpatuhan, 
dan pengabaian akan tugas-tugas kudus tidak akan dan tidak da-
pat berhasil.9

2
Orang tua terutama sekali bertanggung jawab 

untuk mengajar anak-anak mereka

�apa tidak pernah melepaskan hak milik-Nya atas anak-anak 
yang dilahirkan di dunia ini. Mereka masih anak-anak-Nya. Dia te-
lah menempatkan mereka dalam pengurusan orang tua fana de-
ngan nasihat agar mereka dibesarkan dalam terang dan kebenaran. 
Tanggung jawab utama dan tanggung jawab terpenting berada di 
tangan orang tua untuk mengajar anak-anak mereka dalam terang 
dan kebenaran.10

Tugas pertama yang berhubungan dengan melatih anak-anak 
Gereja adalah di rumah. Adalah tanggung jawab orang tua untuk 
membesarkan anak-anak mereka dalam terang dan kebenaran, dan 
Tuhan telah menyatakan bahwa dalam aspek-aspek di mana me-
reka gagal melakukannya, mereka akan berdiri di hadapan kursi 
penghakiman untuk memberikan penjelasan.11

Tuhan berfirman dalam sebuah wahyu yang diberikan kepada 
Gereja tahun 1831:

“Dan lagi, sejauh orang tua memiliki anak-anak di Sion, atau di 
mana pun dari pasak-pasaknya yang diorganisasi, yang tidak meng-
ajar mereka untuk mengerti ajaran tentang pertobatan, iman kepada 
Kristus Putra Allah yang hidup, dan tentang baptisan dan karunia 
Roh Kudus melalui penumpangan tangan, ketika berumur delapan 
tahun, dosa itu berada diatas kepala orang tua.

Karena ini akan menjadi sebuah hukum bagi penghuni Sion, 
atau di mana pun dari pasak-pasaknya yang diorganisasi” [A&P 
68:25–26].

… Tuhan menuntut tanggung jawab ini dari kita.12
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Orang tua akan bertanggung jawab terhadap tindakan anak-anak 
mereka, jika mereka telah gagal mengajar anak-anak mereka mela-
lui teladan dan melalui ajaran.

Jika orang tua telah melakukan dengan segenap daya mereka un-
tuk mengajar anak-anak mereka dengan benar melalui teladan dan 
ajaran dan anak-anak kemudian tersesat, orang tua tidak akan di-
tuntut pertanggungjawaban dan dosa akan ditanggung anak-anak 
tersebut.13

3
Gereja membantu orang tua dalam upaya 

mereka untuk mengajar anak-anak mereka.

Tanggung jawab utama untuk melakukan hal-hal yang menun-
tun pada keselamatan terletak pada masing-masing individu. Kita 
semua telah ditempatkan di bumi untuk mengalami ujian kefa-
naan. Kita berada di sini untuk melihat apakah kita akan mematuhi 

“gereja dan organisasi-organisasinya pada dasarnya adalah 
organisasi pelayanan untuk membantu keluarga dan perorangan.”
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perintah-perintah dan mengatasi dunia, dan kita harus melakukan-
nya dengan segenap kemampuan kita untuk diri kita sendiri.

Tanggung jawab berikutnya untuk keselamatan kita terletak pada 
keluarga kita. Orang tua ditempatkan sebagai terang dan penun-
tun bagi anak-anak mereka dan diperintahkan untuk membesar-
kan mereka dalam terang dan kebenaran, mengajar mereka Injil 
dan memberikan teladan yang benar. Anak-anak diharapkan untuk 
mematuhi orang tua mereka, dan untuk menghormati dan meng-
hargai mereka.

Gereja dan organisasi-organisasinya pada dasarnya adalah or-
ganisasi pelayanan untuk membantu keluarga dan perorangan.14

Saya memohon kepada Anda, para brother dan sister sekalian, 
para suami dan istri, ayah dan ibu, untuk memanfaatkan setiap ke-
sempatan yang diberikan di Gereja untuk memastikan anak-anak 
Anda diajar dalam berbagai organisasi yang disediakan bagi me-
reka melalui wahyu-wahyu Tuhan: Pratama, Sekolah Minggu, or-
ganisasi-organisasi Peningkatan �ersama [Remaja Putra dan Remaja 
Putri], dan kuorum-kuorum Imamat Lebih Rendah di bawah peng-
arahan keuskupan kita ….

… Di seluruh Gereja, kapan saja memungkinkan, kita hendaknya 
mengambil kesempatan untuk mengikuti seminari dan institut .… 
�rother dan sister sekalian, kirimkan anak-anak Anda ke seminari 
ini. Mereka yang akan menuntut ilmu di perguruan tinggi akan cu-
kup umur, jika mereka memiliki pelatihan yang benar di masa re-
maja mereka, untuk menghadiri institut Gereja.15

4
Orang tua hendaknya melakukan dengan segenap 

kemampuan mereka untuk membantu anak-anak mereka 
memahami dan menjalankan Injil Yesus Kristus.

Kesaksian pribadi seseorang adalah dan selalu akan menjadi 
sumber kekuatan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Za-
man Akhir. Kesaksian paling baik dipupuk dalam lingkungan ke-
luarga .… Mendapatkan dan memelihara kesaksian hendaknya 
merupakan proyek keluarga. Jangan mengabaikan apa pun yang 
akan membantu memperkuat kesaksian setiap anggota keluarga 
Anda.16
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Kita harus melindungi [anak-anak] dari dosa dan kejahatan du-
nia dengan segenap kemampuan kita agar mereka tidak akan dise-
satkan dari jalan kebenaran dan kesalehan.17

�antulah anak-anak Anda dalam segala hal yang dapat Anda la-
kukan untuk tumbuh dengan pengetahuan Injil Yesus Kristus. Ajar-
lah mereka untuk berdoa. Ajarlah mereka untuk mematuhi Firman 
Kebijaksanaan, untuk hidup dengan setia dan rendah hati di ha-
dapan Tuhan sehingga ketika mereka tumbuh menjadi pria dan wa-
nita dewasa mereka dapat berterima kasih kepada Anda atas apa 
yang telah Anda lakukan untuk mereka dan memikirkan kehidupan 
mereka dengan perasaan syukur dan kasih kepada orang tua me-
reka terhadap cara orang tua mengurus mereka dan mengajar me-
reka dalam Injil Yesus Kristus.18

Memberikan teladan kesalehan 

Kami meminta para orang tua untuk memberikan teladan kesa-
lehan dalam kehidupan mereka dan untuk mengumpulkan anak-
anak mereka dan mengajar mereka Injil, dalam malam keluarga 
mereka dan di kesempatan-kesempatan lainnya.19

Orang tua harus berusaha menjadi, atau paling tidak berusaha 
dengan sebaik mungkin untuk menjadi, apa yang mereka ingin 
anak-anak mereka menjadi. Adalah mustahil bagi Anda untuk men-
jadi teladan jika Anda bukan orang yang patut diteladani.20

Anda harus mengajar melalui teladan maupun melalui ajaran. 
Anda harus berlutut bersama anak-anak Anda untuk berdoa. Anda 
harus mengajar mereka, dalam segala kerendahan hati, tentang misi 
Juruselamat kita, Yesus Kritus. Anda harus menunjukkan kepada 
mereka jalan, dan ayah yang menunjukkan kepada putranya jalan 
tidak akan berkata kepadanya: “Nak, pergilah ke Sekolah Minggu, 
atau pergilah ke kegiatan Remaja Putra, atau pergilah ke pertemuan 
imamat,” tetapi dia akan mengatakan: “Mari kita pergi bersama.” Dia 
akan mengajar melalui teladan.21

Mulai mengajar anak-anak ketika mereka masih muda

Tidak seorang pun dapat memulai terlalu awal untuk melayani 
Tuhan .… Orang-orang muda mengikuti ajaran orang tua mereka. 
Anak yang diajar dalam kesalehan sejak lahir kemungkinan besar 
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akan selalu mengikuti jalan kesalehan tersebut. Kebiasaan yang baik 
mudah dibentuk dan mudah diikuti.22

Harus ada doa dan iman dan kasih dan kepatuhan kepada Allah 
di rumah. Adalah tugas orang tua untuk mengajar anak-anak me-
reka asas-asas Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan ini, agar 
mereka akan mengetahui mengapa mereka harus dibaptis dan 
agar tertanam dalam hati mereka keinginan untuk terus mematuhi 
 perintah-perintah Allah setelah mereka dibaptis, agar mereka dapat 
kembali ke hadirat-Nya. Apakah Anda, para brother dan sister yang 
baik, ingin keluarga Anda, anak-anak Anda; apakah Anda ingin di-
meteraikan kepada leluhur dari pihak ayah dan ibu Anda yang te-
lah hidup sebelum Anda, apakah Anda ingin agar unit keluarga ini 
sempurna ketika Anda, jika Anda diizinkan, akan memasuki kera-
jaan selestial Allah? Jika ya, maka Anda harus mulai mengajar pada 
saat anak-anak masih kecil.23

Mengajar anak-anak untuk berdoa 

Apakah rumah jika tidak ada semangat untuk berdoa? Itu bukan 
rumah Orang Suci Zaman Akhir. Kita hendaknya berdoa; kita tidak 
boleh membiarkan pagi hari berlalu tanpa mengucapkan terima ka-
sih kepada Tuhan sewaktu kita berlutut dalam lingkaran bersama 
keluarga, mengucap syukur kepada-Nya atas berkat-berkat-Nya dan 
memohon bimbingan-Nya. Kita hendaknya tidak membiarkan ma-
lam berlalu, kita hendaknya tidak pergi ke tempat tidur sampai kita 
mengumpulkan anggota keluarga kembali dan mengucap syukur 
kepada Tuhan atas perlindungan-Nya, dan memohon bimbingan-
Nya setiap hari dari kehidupan kita.24

Saya berharap bahwa Anda mengajar anak-anak Anda di rumah 
untuk berdoa. Saya berharap bahwa Anda memiliki doa keluarga, 
di pagi hari dan malam hari, bahwa anak-anak Anda diajar mela-
lui teladan dan melalui ajaran untuk mematuhi perintah-perintah 
yang begitu berharga dan begitu sakral dan begitu berarti bagi ke-
selamatan kita di kerajaan Allah.25

Memperkenalkan anak-anak pada tulisan suci 

Tidak ada rumah dia bagian mana pun di dunia di mana tidak 
terdapat Alkitab. Tidak ada rumah di mana Kitab Mormon tidak bisa 
ditemukan. Saya berbicara mengenai rumah para Orang Suci Zaman 
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Akhir. Tidak ada rumah di mana Ajaran dan Perjanjian dan Mutiara 
yang Sangat �erharga tidak ditemukan. Jangan menyimpannya di 
atas rak atau dalam lemari, melainkan dibuka agar mudah dijang-
kau, agar anggota keluarga dapat menemukan cara untuk meng-
ambilnya dan duduk dan membaca dan menelaah asas-asas Injil 
untuk diri mereka sendiri.26

Mengadakan malam keluarga

Anak-anak yang tumbuh di rumah di mana mereka telah ber-
partisipasi dalam malam keluarga, di mana kasih dan dan kesa-
tuan berlimpah, membangun landasan yang kuat untuk menjadi 
warga negara yang baik dan untuk berpartisipasi dengan aktif di 
Gereja. Tidak ada warisan yang lebih baik yang dapat ditinggalkan 
oleh orang tua kepada anak-anak mereka daripada kenangan dan 
berkat-berkat dari rumah yang bahagia, bersatu, dan penuh kasih.

Malam keluarga yang terencana dengan baik dapat menjadi sum-
ber sukacita dan pengaruh yang bertahan lama. Malam keluarga ini 
adalah saat bagi kegiatan kelompok, untuk mengatur, untuk meng-
ungkapkan kasih, untuk memberikan kesaksian, untuk mempelajari 
asas-asas Injil, untuk kegembiraan dan rekreasi keluarga, dan dari 
semua hal itu, untuk persatuan dan solidaritas keluarga.

Ayah dan ibu yang mengadakan malam keluarga dengan se-
tia dan yang membangun kesatuan keluarga dengan cara apa pun 
yang memungkinkan, memenuhi dengan hormat tanggung jawab 
terbesar dari semua tanggung jawab—yaitu tanggung jawab men-
jadi orang tua.27

Kepemimpinan terbesar yang dapat diberikan para ayah dalam 
kerajaan Allah adalah memimpin keluarga mereka dalam menga-
dakan malam keluarga. Ketika pengalaman-pengalaman semacam 
itu menjadi bagian dari kehidupan rumah maka itu akan memba-
ngun kesatuan dan rasa hormat keluarga yang memengaruhi setiap 
orang menuju peningkatan kesalehan dan kebahagiaan.28

Orang tua yang mengabaikan bantuan besar dari program [ma-
lam keluarga] ini menempatkan masa depan anak-anak mereka da-
lam bahaya.29
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Mengajarkan kebajikan, kesucian, dan moralitas 

Anda hendaknya mengajar anak-anak Anda kebajikan, kesucian, 
dan mereka hendaknya diajar sejak masa kanak-kanak mereka. Dan 
mereka hendaknya disadarkan akan jebakan-jebakan dan bahaya-
bahaya yang begitu lazim di seluruh dunia.30

Kami sangat peduli terhadap kesejahteraan rohani dan moral 
semua remaja di mana pun mereka berada. Moralitas, kesucian, 
kebajikan, kebebasan dari dosa—ini merupakan dasar dan harus 
menjadi dasar bagi gaya hidup kita, jika kita ingin mewujudkan tu-
juan penuhnya.

Kami memohon kepada para ayah dan ibu untuk mengajar ke-
murnian pribadi melalui ajaran dan teladan dan menasihati anak-
anak mereka mengenai semua hal semacam itu ….

Kami memiliki keyakinan terhadap angkatan muda dan penerus 
di Gereja dan mengimbau mereka untuk tidak mengikuti cara-cara 
dan kebiasaan dunia, tidak mengambil bagian dalam sikap mem-
berontak, tidak meninggalkan jalan kebenaran dan kebajikan. Kami 
percaya terhadap kebaikan mendasar mereka dan mengharapkan 
mereka menjadi teladan kesalehan dan melaksanakan pekerjaan 
Gereja dengan iman dan efektivitas yang meningkat.31

Mempersiapkan anak-anak untuk menjadi saksi 
bagi kebenaran dan untuk melayani misi

Para remaja kita adalah di antara orang-orang yang paling di-
berkati dan dikasihi di antara anak-anak �apa kita. Mereka adalah 
bangsawan dari surga, angkatan pilihan dan terpilih yang memiliki 
tujuan ilahi. Semangat mereka telah dicadangkan untuk datang di 
zaman ini ketika Injil berada di bumi, dan ketika Tuhan membu-
tuhkan hamba-hamba yang berani untuk melaksanakan pekerjaan 
besar-Nya di zaman akhir.32

Kita harus mempersiapkan [anak-anak] untuk menjadi saksi hi-
dup akan kebenaran dan keilahian pekerjaan besar zaman akhir ini, 
dan khususnya yang berhubungan dengan para putra kita, memas-
tikan bahwa mereka layak dan memenuhi syarat untuk pergi misi 
mengkhotbahkan Injil kepada anak-anak �apa lainnya.33
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Membantu anak-anak mempersiapkan diri 
memiliki keluarga kekal mereka sendiri 

Apakah Anda melatih [anak-anak Anda] sehingga ketika mereka 
menikah mereka akan berkeinginan untuk pergi ke rumah Tuhan? 
Apakah Anda mengajar mereka sehingga mereka berkeinginan un-
tuk menerima pemberkahan besar yang Tuhan cadangkan untuk 
mereka? Sudahkah Anda memengaruhi mereka dengan fakta bahwa 
mereka dapat dimeteraikan sebagai suami dan istri dan telah me-
limpahkan ke atas mereka setiap karunia dan setiap berkat berke-
naan dengan kerajaan selestial? 34

Kita harus … menuntun dan mengarahkan [anak-anak] sedemi-
kian rupa sehingga mereka akan memilih pasangan yang sesuai dan 
menikah di rumah Tuhan dan dengan demikian menjadi ahli waris 
semua berkat besar yang telah kita bicarakan.35

Marilah kita berusaha dengan rendah hati untuk menjaga agar 
keluarga kita tetap utuh, untuk menjaga agar mereka berada da-
lam pengaruh Roh Tuhan, dilatih dalam asas-asas Injil agar mereka 
dapat tumbuh dalam kesalehan dan kebenaran .… [Anak-anak] di-
berikan kepada kita agar kita dapat melatih mereka dengan cara-
cara kehidupan kekal, agar mereka dapat kembali ke hadirat Allah, 
�apa mereka.36

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Dalam	“Dari	Kehidupan	Joseph	Fielding	Smith,”	perhatikan	

 teladan-teladan orang tua yang menunjukkan kasih kepada 
anak-anak mereka. Pikirkanlah mengenai cara-cara Anda dapat 
mengikuti teladan-teladan ini, terlepas apa pun tanggung jawab 
keluarga Anda. �agaimanakah orang tua dapat mengatur diri me-
reka sendiri untuk dapat meluangkan lebih banyak waktu ber-
sama anak-anak mereka?

•	 Presiden	Smith	menyebutkan	bahaya-bahaya	rohani	yang	ada	se-
lama masa kehidupannya (lihat bagian 1). Apa beberapa bahaya 
tambahan yang ada di zaman sekarang? �agaimanakah orang tua 
dan kakek nenek dapat membantu anak-anak melawan  pengaruh-
pengaruh ini?
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•	 Pikirkanlah	kepercayaan	yang	Bapa	Surgawi	tempatkan	kepada	
orang tua ketika Dia mengizinkan mereka untuk mengurus anak-
anak-Nya (lihat bagian 2). �imbingan dan bantuan apa yang Dia 
tawarkan?

•	 Dalam	hal-hal	apa	Gereja	merupakan	“organisasi	pelayanan	un-
tuk membantu keluarga dan perorangan”? (lihat bagian 3). �a-
gaimanakah organisasi-organisasi Gereja telah membantu Anda 
dan keluarga Anda? Apa yang dapat kita lakukan untuk mem-
bantu anak-anak dan remaja berpartisipasi secara penuh?

•	 Bagian	4	mencantumkan	beberapa	cara	untuk	membantu	anak-
anak dan remaja menjalankan Injil. Sewaktu Anda meninjau na-
sihat tersebut, pikirkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa 
beberapa hal yang Anda dan keluarga Anda lakukan dengan 
baik? Dalam hal-hal apa Anda mungkin bisa meningkatkannya? 
Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu remaja Gereja 
memperkuat kesaksian mereka?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Ulangan 6:1–7; Mazmur 132:12; Mosia 1:4; 4:14–15; A&P  

68:25–28; 93:36–40; lihat juga “Keluarga: Maklumat kepada Dunia”

Bantuan Mengajar
“�erhati-hatilah untuk tidak mengakhiri pembahasan terlalu ce-

pat dalam usaha untuk menyajikan semua materi yang telah Anda 
siapkan. Meskipun penting untuk mencakup semua materi, adalah 
lebih penting untuk membantu pembelajar merasakan pengaruh 
Roh, menjawab pertanyaan mereka, meningkatkan pemahaman me-
reka tentang Injil, dan memperdalam komitmen mereka untuk me-
matuhi perintah-perintah.” Akan tetapi, adalah juga “penting untuk 
mengakhiri pembahasan pada waktu yang tepat. �anyak dari se-
mangat pembahasan yang meneguhkan hilang ketika pembahasan 
berlangsung terlalu lama .… Aturlah waktu Anda. Ketahuilah ka-
pan pelajaran harus berakhir. �erikan waktu yang cukup bagi Anda 
untuk merangkum apa yang telah diucapkan dan untuk membe-
rikan kesaksian Anda” (Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih 
Mulia [1999], 64, 65).
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Kuasa Pemeteraian dan 
Berkat-Berkat Bait Suci

“Elia datang untuk memulihkan ke bumi … kegenapan 
kuasa imamat. Imamat ini memegang kunci-kunci 

yang mengikat dan memeteraikan dibumi dan 
surga untuk semua tata cara dan asas-asas yang 

berhubungan dengan keselamatan manusia.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Pada tahun 1902 Joseph Fielding Smith mengadakan perjalanan 
ke negara bagian Massachusetts, di mana dia dapat menemukan in-
formasi mengenai leluhur keluarga Smith. Sementara dia berada di 
sana, dia bertemu seorang genealogis bernama Sidney Perley. Tuan 
Perley mengatakan kepadanya, “Keinginan saya, jika saya mampu 
melakukannya, untuk mencari catatan-catatan setiap orang yang 
datang ke Essex County sebelum tahun 1700.”

Presiden Smith kemudian mengatakan, “Saya berkata kepada-
nya, ‘Tuan Perley, Anda telah memilih melakukan sebuah pekerjaan 
yang besar, bukan?’ Dia menjawab, ‘Ya, dan saya khawatir bahwa 
saya tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.’ Kemudian saya 
berkata kepadanya, ‘Mengapa Anda melakukan pekerjaan ini?’ Dia 
berpikir untuk sejenak dan terlihat sedikit bingung dan kemudian 
menjawab, ‘Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya bisa memulainya, 
dan saya tidak dapat berhenti.’ Saya berkata, ‘Saya bisa memberi-
tahu Anda mengapa Anda melakukan hal ini dan mengapa Anda ti-
dak dapat berhenti, tetapi jika saya memberi tahu Anda, Anda tidak 
akan memercayai saya dan akan menertawakan saya.’

‘Ah,’ dia dia berkata, ‘Entahlah. Jika Anda dapat memberi tahu 
saya, saya yakin saya akan tertarik untuk mengetahuinya.’ Ke-
mudian saya memberi tahu dia mengenai nubuat mengenai Elia 
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Semua anggota keluarga dapat berpartisipasi 
dalam pekerjaan sejarah keluarga.
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dan penggenapan janjinya kepada Nabi Joseph Smith dan Oliver 
Cowdery, tanggal 3 April 1836, di �ait Suci Kirtland, dan bagaimana 
semangat pencarian ini telah memengaruhi banyak orang, dan me-
reka telah memalingkan hati mereka untuk mencari orang mati se-
bagai penggenapan atas janji besar ini yang akan datang sebelum 
kedatangan kedua, sehingga bumi tidak akan dihantam dengan ku-
tukan. Sekarang anak-anak sedang memalingkan hati mereka ke-
pada leluhur mereka, kita sedang melakukan pekerjaan tata cara 
bagi orang mati agar mereka dapat menemukan penebusan dan me-
miliki kesempatan istimewa untuk datang ke dalam kerajaan Allah, 
meskipun mereka telah mati.

Ketika saya selesai berbicara, dia tertawa dan berkata, ‘Itu kisah 
yang menarik, tetapi saya tidak memercayainya.’ Namun dia meng-
akui bahwa terdapat sesuatu yang membuat dia tergerak untuk 
melanjutkan penyelidikan ini, dan dia tidak dapat berhenti. Saya 
telah bertemu dengan banyak orang lain yang juga memulai pe-
kerjaan ini dan tidak dapat berhenti, pria dan wanita yang bukan 
anggota Gereja. Sekarang kita menemukan ribuan pria dan wanita 
menyelediki catatan-catatan orang yang sudah meninggal. Mereka 
tidak mengetahui sebabnya, tetapi agar mereka dapat memperoleh 
 catatan- catatan yang dihimpun ini dan pergi ke bait suci kita dan 
melakukan pekerjaan bagi orang mati.” 1

Presiden Smith mengajarkan bahwa sejarah keluarga adalah me-
ngenai lebih dari sekadar mencari nama-nama, tanggal, dan  tempat-
tempat dan mengumpulkan cerita. Ini mengenai menyediakan tata 
cara bait suci yang mempersatukan keluarga untuk kekekalan, me-
meteraikan orang-orang yang setia dari semua angkatan sebagai 
anggota keluarga Allah. “Orang tua harus dimeteraikan kepada satu 
sama lain, dan anak-anak kepada orang tua untuk dapat menerima 
berkat-berkat kerajaan selestial,” dia berkata. “Oleh karena itu kesela-
matan dan kemajuan kita bergantung pada keselamatan orang-orang 
yang telah mati yang layak, yang dengannya kita harus disatukan da-
lam ikatan keluarga. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam �ait Suci 
kita.” 2 Sebelum mengucapkan doa pengudusan di �ait Suci Ogden 
Utah, dia berkata, “Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ketika 
kita menguduskan rumah Tuhan, apa yang  benar-benar kita laku-
kan adalah menguduskan diri kita sendiri kepada pelayanan Tuhan, 
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dengan perjanjian bahwa kita akan menggunakan rumah tersebut 
dengan cara yang Dia maksudkan akan digunakan.” 3

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Elia memulihkan kuasa untuk memeteraikan, 
untuk mengikat, di bumi dan di surga.

Maleakhi, salah satu Nabi terakhir dari Perjanjian Lama, menga-
khiri ramalannya dengan kata-kata ini:

“Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menje-
lang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu:

Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-
anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan 
Aku datang memukul bumi sehingga musnah” (Maleakhi 4:5–6).

Tampaknya tepat sekali bahwa nabi terakhir di antara nabi-nabi 
zaman dahulu harus menutup perkataannya dengan sebuah janji 
kepada angkatan-angkatan di masa yang akan datang, dan dalam 
janji tersebut meramalkan waktunya akan tiba ketika akan ada hu-
bungan antara dispensasi-dispensasi yang lalu dengan dispensasi-
dispensasi zaman akhir ….

Kita memiliki penafsiran yang lebih jelas mengenai perkataan 
Maleakhi yang diberikan oleh nabi bangsa Nefi, Moroni, yang me-
nampakkan diri kepada Joseph Smith pada tanggal 21 September 
1823. Ini adalah cara nabi tersebut mengutipnya:

“Lihatlah, Aku akan mengungkapkan kepadamu Imamat, mela-
lui tangan Elia sang Nabi, sebelum kedatangan hari Tuhan yang be-
sar dan mengerikan.

Dan dia akan menanamkan dalam hati anak-anak janji-janji yang 
dibuat kepada leluhur, dan hati anak-anak akan berpaling kepada 
leluhur mereka. 

Jika tidak demikian, seluruh bumi akan sepenuhnya dilenyapkan 
pada kedatangan-Nya” (A&P 2:1–3).

Moroni memberi tahu Joseph Smith bahwa ramalan ini akan di-
genapi. Penggenapannya datang kira-kira dua belas tahun kemu-
dian, pada tanggal 3 April 1836. Pada hari ini Elia menampakkan 



B a B  1 7

251

diri kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery di �ait Suci Kirtland 
dan di sana dia menganugerahkan kepada mereka … kuasa untuk 
mengikat, untuk memeteraikan, di bumi dan di surga. Kunci-kunci 
imamat ini dipegang oleh Elia, yang kepadanya Tuhan memberi-
kan kuasa atas unsur-unsur di bumi maupun atas manusia, dengan 
wewenang untuk memeteraikan untuk waktu fana dan kekekalan 
kepada orang-orang saleh semua tata cara yang berhubungan de-
ngan kegenapan keselamatan.4

�eberapa anggota Gereja telah menjadi bingung dengan mengira 
bahwa Elia datang dengan kunci pembaptisan untuk orang mati 
atau keselamatan bagi orang mati. Kunci-kunci Elia lebih tinggi dari 
itu. Itu adalah kunci-kunci untuk memeteraikan, dan kunci-kunci 
pemeteraian itu berhubungan dengan orang yang masih hidup dan 
mencakup orang yang sudah mati yang bersedia untuk bertobat.5

Elia datang untuk memulihkan ke bumi, dengan menganugerah-
kan kepada nabi-nabi fana yang telah diberi tugas secara sah oleh 
Tuhan, kegenapan kuasa Imamat. Imamat ini memegang kunci-
kunci yang mengikat dan memeteraikan di bumi dan di surga untuk 
semua tata cara dan asas yang berhubungan dengan keselamatan 
manusia, agar tata cara dan asas-asas tersebut dapat menjadi sah 
dalam kerajaan selestial Allah ….

Adalah melalui wewenang ini bahwa tata cara-tata cara dilak-
sanakan di bait suci baik untuk orang yang masih hidup maupun 
yang telah meninggal. Ini adalah kuasa yang mempersatukan su-
ami dan istri untuk kekekalan ketika mereka berada dalam ikatan 
pernikahan sesuai dengan rencana kekal. Ini adalah wewenang 
yang melaluinya orang tua dapat memperoleh hak menjadi orang 
tua bagi anak-anak mereka hingga sepanjang kekekalan dan bu-
kan hanya untuk waktu fana, yang membuat keluarga menjadi ke-
kal dalam Kerajaan Allah.6

2
Pemulihan terhadap wewenang pemeteraian 

menyelamatkan bumi dari sepenuhnya 
dilenyapkan pada kedatangan Yesus Kristus.

Seandainya Elia tidak datang kita mungkin memahami bahwa 
semua pekerjaan di masa-masa lalu menjadi sia-sia, karena Tuhan 
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berfirman kepada seluruh bumi, dalam kondisi-kondisi seperti itu, 
akan sepenuhnya dilenyapkan pada kedatangan-Nya. Oleh karena 
itu, misi-Nya adalah sangat penting bagi dunia. Ini bukan masalah 
mengenai baptisan bagi orang mati saja, melainkan juga pemete-
raian orang tua dan pemeteraian anak-anak kepada orang tua, agar 
terdapat “persatuan yang menyeluruh dan tuntas dan sempurna, 
dan penggabungan bersama dispensasi, dan kunci, dan kuasa, dan 
kemuliaan,” dari awal hingga akhir zaman [lihat A&P 128:18]. Jika 
kuasa pemeteraian ini tidak berada di bumi, maka kebingungan 
akan melanda dan kekacauan akan menggantikan ketertiban di 
hari itu ketika Tuhan akan datang, dan, tentu saja, ini tidak dapat 
terjadi, karena segala sesuatu diatur dan dikendalikan oleh hukum 
yang sempurna dalam kerajaan Allah.7

Mengapa bumi akan dilenyapkan? Itu karena jika tidak terda-
pat gabungan mata rantai di antara leluhur dan anak-anak—yang 

kuasa pemeteraian imamat “mempersatukan suami 
dan istri untuk kekekalan ketika mereka berada dalam 

ikatan pernikahan sesuai dengan rencana kekal.”
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adalah pekerjaan bagi orang mati—maka kita akan ditolak; selu-
ruh pekerjaan Allah akan gagal dan dilenyapkan sepenuhnya. Tentu 
saja, kondisi seperti itu tidak perlu terjadi.8

Pemulihan wewenang [pemeteraian] ini adalah berkat yang me-
nyelamatkan bumi dari dilenyapkan sepenuhnya pada kedatangan 
Yesus Kristus. Ketika kita memiliki kebenaran ini tertanam dengan 
pasti dan jelas dalam pikiran kita, mudah bagi kita untuk mema-
hami bahwa hanya akan ada kebingungan dan bencana seandai-
nya pada saat kedatangan Kristus kuasa pemeteraian tidak berada 
di sini.9

3
Untuk mempersiapkan diri bagi keselamatan yang 

sepenuhnya, kita harus menerima tata cara-tata 
cara bait suci melalui kuasa pemeteraian.

Tuhan [telah] memberi kita hak istimewa dan berkat-berkat, dan 
kesempatan untuk membuat perjanjian, menerima tata cara-tata cara 
yang berhubungan dengan keselamatan kita selain yang dikhotbah-
kan di dunia, selain asas-asas iman kepada Tuhan Yesus Kristus, 
pertobatan dari dosa dan baptisan untuk pengampunan dosa-dosa 
dan penumpangan tangan untuk karunia Roh Kudus; dan asas-asas 
dan perjanjian ini tidak diterima di tempat lain kecuali dalam bait 
suci Allah.10

Pekerjaan bait suci terjalin sangat erat dengan rencana kesela-
matan, sehingga salah satunya tidak dapat berjalan tanpa yang yang 
lainnya. Dengan kata lain, tidak akan ada keselamatan jika tidak ter-
dapat tata cara bait suci yang hanya ada di bait suci.11

Ada ribuan Orang Suci Zaman Akhir yang … bersedia untuk 
pergi ke pertemuan Gereja, bersedia membayar persepuluhan me-
reka dan melakukan tugas-tugas rutin di Gereja, tetapi tampak-
nya mereka tidak merasakan atau memahami pentingnya menerima 
berkat-berkat dalam bait suci Tuhan yang akan membawa mereka 
pada permuliaan. Ini adalah sesuatu yang aneh. Orang tampaknya 
puas hanya menjalani hidup yang mudah tanpa memanfaatkan ke-
sempatan yang tersedia bagi mereka dan tanpa menerima perjan-
jian-perjanjian yang diperlukan ini yang akan membawa mereka 
kembali ke hadirat Allah sebagai putra dan putri Allah.12
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Jika Anda ingin memperoleh keselamatan sepenuhnya, yaitu per-
muliaan dalam kerajaan Allah, … Anda harus masuk ke bait suci 
Tuhan dan menerima tata cara-tata cara kudus ini yang hanya ada 
di rumah itu, yang tidak dapat diterima di tempat lain. Tidak ada 
pria yang akan menerima kegenapan kekekalan, kegenapan per-
muliaan sendirian; tidak ada wanita yang akan menerima berkat 
itu sendirian; melainkan suami dan istri, ketika mereka menerima 
kuasa pemeteraian di bait suci Tuhan, akan terus maju hingga ke 
permuliaan, dan akan berlanjut dan menjadi seperti Tuhan. Dan 
itu adalah tujuan manusia, yaitu yang Tuhan inginkan bagi anak-
anak-Nya.13

Catatan: Untuk membaca beberapa dari perkataan Presiden 
Smith mengenai harapan dan janji kepada orang-orang yang beri-
man yang tidak bisa menerima semua tata cara bait suci di sepan-
jang kehidupan mereka, lihat bab 15 dalam buku ini.

4
Karena kuasa pemeteraian, kita dapat melaksanakan 

tata cara penyelamatan bagi mereka yang telah 
meninggal tanpa menerima tata cara tersebut.

Siapakah bapa-bapa yang dibicarakan oleh Maleakhi, dan siapa-
kah anak-anak? �apa-bapa adalah para leluhur kita yang mening-
gal tanpa memiliki kesempatan untuk menerima Injil, tetapi yang 
menerima janji bahwa waktunya akan tiba ketika kesempatan isti-
mewa tersebut akan diberikan kepada mereka. Anak-anak adalah 
mereka yang sekarang masih hidup yang mempersiapkan data sil-
silah dan yang melaksanakan tata cara perwakilan di �ait Suci.14

Elia datang, memiliki kunci-kunci pemeteraian, dan kuasa ter-
sebut telah diberikan kepada kita yang dengannya kita dapat 
membantu orang yang telah meninggal. Kuasa pemeteraian ini 
mencakup mereka yang telah mati yang bersedia bertobat dan un-
tuk menerima Injil bagi orang yang meninggal tanpa pengetahuan 
tersebut, sama halnya kuasa ini untuk membantu mereka yang ma-
sih hidup yang bertobat.15

Tuhan telah memfirmankan bahwa semua anak roh-Nya, se-
tiap jiwa yang pernah hidup atau yang akan hidup di bumi, akan 
memiliki kesempatan yang sama dan adil untuk memercayai dan 
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mematuhi hukum-hukum Injil abadi ini. Mereka yang menerima In-
jil dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya, termasuk baptisan 
dan pernikahan selestial, akan memiliki kehidupan kekal.

Jelas bahwa hanya sebagian kecil dari umat manusia yang per-
nah mendengar firman kebenaran yang diwahyukan melalui su-
ara dari salah satu hamba sejati Tuhan. Dalam kebijaksanaan dan 
keadilan Tuhan, semua orang pada akhirnya harus mendengarkan 
firman kebenaran yang diwahyukan tersebut. Petrus menyatakan:

“Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-
orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, diha-
kimi secara badani; tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak 
Allah.” (1 Petrus 4:6).

Mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mendengar pe-
san keselamatan dalam kehidupan ini tetapi yang akan bersedia 
menerimanya dengan segenap hati mereka jika kesempatan seperti 
itu datang kepada mereka—mereka adalah orang-orang yang akan 
menerimanya dalam dunia roh; mereka adalah orang-orang yang 
untuknya kita akan melaksanakan tata cara-tata cara di bait suci; 
dan mereka adalah orang-orang yang akan, dengan cara ini, men-
jadi ahli waris bersama kita untuk menerima keselamatan dan ke-
hidupan kekal.16

�erbaliknya hati bapa-bapa kepada anak-anak dan dari anak-
anak kepada bapa-bapa, adalah kuasa keselamatan bagi orang mati, 
melalui pekerjaan perwakilan yang bisa dilakukan oleh anak-anak 
kepada bapa-bapa mereka, dan dalam arti yang sesungguhnya ada-
lah wajar dan konsisten. Saya pernah mendengar mereka yang me-
nentang pekerjaan ini sering mengatakan bahwa mustahil bagi satu 
orang untuk menjadi wakil bagi orang lain. Mereka yang menyata-
kan pendapat mereka dengan cara ini mengabaikan fakta bahwa 
seluruh pekerjaan keselamatan adalah pekerjaan perwakilan, Yesus 
Kristus berdiri sebagai penebus, menebus kita dari kematian, yang 
untuknya kita tidak bertanggung jawab, dan juga menebus kita dari 
tanggung jawab terhadap dosa-dosa kita sendiri, dengan syarat kita 
bertobat dan menerima Injil. Dia telah melakukan ini pada skala 
yang besar dan tak terbatas dan melalui asas yang sama dengan 
wewenang yang Dia delegasikan kepada para anggota Gereja-Nya 
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untuk bertindak bagi orang mati yang tidak mampu melaksanakan 
tata cara penyelamatan bagi mereka sendiri.17

Saya rasa terkadang kita memandang pekerjaan untuk kese-
lamatan orang mati ini dalam sudut pandang yang agak sempit. 
Adalah gagasan yang keliru jika menganggap orang-orang yang un-
tuknya kita melakukan pekerjaan di bait suci Tuhan sebagai orang 
mati. Kita hendaknya menganggap mereka sebagai orang yang ma-
sih hidup; dan wakil dari orang yang masih hidup hanya mewakili 
mereka dalam menerima berkat-berkat yang seharusnya telah me-
reka terima dan akan mereka terima dalam kehidupan ini seandai-
nya mereka hidup dalam dispensasi Injil. Oleh karena itu, setiap 
orang yang telah mati yang untuknya pekerjaan dilakukan di bait 
suci dianggap sebagai orang yang hidup pada saat tata cara terse-
but diberikan.18

Ajaran keselamatan untuk orang mati ini adalah salah satu asas 
yang paling mulia yang pernah diungkapkan kepada manusia. Ini 
adalah cara di mana Injil akan ditawarkan kepada semua orang. Ini 
menunjukkan fakta bahwa Allah tidak membedakan orang [lihat Ki-
sah para Rasul 10:34]; bahwa setiap jiwa berharga dalam  pandangan-
Nya; dan bahwa semua orang akan, sesungguhnya dan pada 
kenyataannya, dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka.

Sekarang, saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia telah 
memulihkan Injil abadi kepada kita di zaman sekarang. Saya ber-
terima kasih kepada-Nya atas kuasa pemeteraian yang dikembali-
kan ke bumi melalui Nabi Elia. Saya berterima kasih kepada-Nya 
atas unit keluarga kekal, atas kesempatan istimewa yang kita mi-
liki untuk dimeteraikan dalam bait suci kudus-Nya, dan kemudian 
atas ketersediaan berkat-berkat pemeteraian ini untuk diberikan 
kepada leluhur kita yang telah meninggal tanpa memiliki penge-
tahuan Injil.19

5
Pekerjaan sejarah keluarga dan pekerjaan bait 
suci untuk orang mati adalah pekerjaan kasih.

Ada banyak orang yang baik, rendah hati yang telah mengurban-
kan kenyamanan, dan terkadang kebutuhan hidup sehari-hari, agar 
mereka dapat mempersiapkan catatan-catatan dan melaksanakan 
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pekerjaan bagi orang mati agar karunia keselamatan dapat dibawa 
kepada mereka. Pekerjaan kasih ini tidak akan sia-sia, karena me-
reka yang telah bekerja untuk tujuan mulia ini akan memperoleh 
harta dan kekayaan mereka dalam kerajaan selestial Allah. �esar-
lah pahala yang akan mereka terima, ya, bahkan melampaui keku-
atan manusia fana untuk memahaminya.20

Tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan Injil yang lebih 
tidak mementingkan diri daripada pekerjaan dalam Rumah Tuhan, 
untuk orang-orang kita yang telah mati. Mereka yang bekerja un-
tuk orang mati tidak mengharapkan untuk menerima bayaran atau 
imbalan duniawi apa pun. Pada dasarnya itu adalah pekerjaan ka-
sih, yang tumbuh dalam hati manusia melalui pekerjaan yang setia 
dan terus-menerus dalam tata cara-tata cara penyelamatan ini. Ti-
dak ada imbalan bayaran, tetapi akan ada sukacita besar di surga 

Sewaktu kita membalikkan hati kita kepada leluhur yang 
telah meninggal, kita dapat juga membalikkan hati kita 
kepada para anggota keluarga kita yang masih hidup.
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yang dinikmati jiwa-jiwa yang telah kita bantu memperoleh kese-
lamatan mereka. Itu adalah pekerjaan yang meningkatkan jiwa ma-
nusia, memperluas pandangannya mengenai kesejahteraan sesama 
manusia, dan menanamkan ke dalam hatinya kasih bagi semua 
anak �apa Surgawi kita. Tidak ada pekerjaan yang setara dengan 
pekerjaan yang dilakukan dalam bait suci untuk orang mati dalam 
mengajar manusia untuk mengasihi sesama manusia seperti diri-
nya sendiri. Yesus begitu mengasihi dunia sehingga Dia bersedia 
menyerahkan diri-Nya sebagai kurban untuk dosa agar dunia da-
pat diselamatkan. Kita juga memiliki kesempatan istimewa, dalam 
tingkat kecil, untuk menunjukkan kasih besar kita kepada-Nya dan 
kepada sesama manusia dengan membantu mereka memperoleh 
berkat-berkat Injil yang sekarang tidak bisa mereka terima tanpa 
bantuan kita.21

6
Melalui pekerjaan sejarah keluarga dan 

pekerjaan bait suci, kita melengkapi organisasi 
keluarga dari generasi ke generasi.

Ajaran keselamatan bagi orang mati dan pekerjaan bait suci 
memberi kita harapan yang mulia untuk memiliki kesinambungan 
hubungan keluarga. Melaluinya kita belajar bahwa ikatan keluarga 
tidak akan diputuskan, bahwa suami dan istri akan secara kekal 
berkumpul kembali dan mereka akan berkumpul kembali dengan 
anak-anak mereka hingga angkatan terakhir. Akan tetapi, untuk da-
pat menerima kesempatan istimewa ini tata cara-tata cara pemete-
raian dalam bait suci Allah kita harus dilakukan. Semua kontrak, 
ikatan, kewajiban dan perjanjian yang dibuat oleh manusia akan 
berakhir, tetapi kewajiban dan perjanjian yang dibuat di dalam ru-
mah Tuhan, jika dipatuhi dengan setia, akan bertahan selamanya 
[lihat A&P 132:7]. Ajaran ini memberi kita konsep yang lebih jelas 
mengenai tujuan Tuhan bagi anak-anak-Nya. Ini menunjukkan be-
las kasihan dan kasih-Nya yang berlimpah dan tak terbatas kepada 
semua orang yang mematuhi-Nya, ya, bahkan mereka yang membe-
rontak, karena dalam kebaikan-Nya Dia akan memberikan  berkat-
berkat besar kepada mereka.22

Kita diajar dalam Injil Yesus Kristus bahwa organisasi kelu-
arga akan menjadi, sejauh yang berhubungan dengan permuliaan 
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selestial, organisasi yang lengkap, organisasi yang terhubung dari 
ayah dan ibu dan anak-anak dari satu generasi ke ayah dan ibu dan 
anak-anak dari generasi berikutnya, dan dengan demikian berkem-
bang dan menyebar hingga akhir masa.23

Harus ada mata rantai, penggabungan angkatan-angkatan men-
jadi satu dari zaman Adam hingga akhir masa. Keluarga-keluarga 
akan digabungkan dan dihubungkan bersama, orang tua kepada 
anak-anak, anak-anak kepada orang tua, satu angkatan ke angkatan 
lainnya, sampai kita akan disatukan bersama dalam satu keluarga 
yang sangat besar bersama bapa kita Adam sebagai pemimpin, di 
mana Tuhan telah menempatkan dia. Jadi kita tidak dapat disela-
matkan dan dipermuliakan dalam kerajaan Allah kecuali kita me-
miliki keinginan di dalam hati kita untuk melakukan pekerjaan ini 
dan melaksanakannya dengan segenap kemampuan kita atas nama 
orang mati. Ini adalah ajaran yang mulia, ajaran mengenai asas-asas 
kebenaran agung yang diwahyukan melalui Nabi Joseph Smith. Kita 
hendaknya memanfaatkan kesempatan kita dan membuktikan diri 
kita layak dan dapat diterima di hadapan Tuhan, agar kita dapat 
menerima permuliaan ini untuk diri kita sendiri, dan di sana ber-
sukacita dalam kerajaan Allah bersama kerabat dan teman-teman 
kita dalam reuni agung dan berkumpulnya para Orang Suci Gereja 
Putra Sulung, yang telah menjaga diri mereka bebas dan tak ter-
noda dari dosa-dosa dunia.

Tuhan memberkati kita dan saya berdoa semoga kita memiliki 
keinginan dalam hati kita untuk mengembangkan pemanggilan kita 
dan untuk melayani Dia dengan setia dalam semua hal ini, itulah 
doa saya.24

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Dalam	“Dari	Kehidupan	Joseph	Fielding	Smith,”	baca	nasihat	Pre-

siden Smith mengenai “apa yang benar-benar kita lakukan” saat 
pengudusan bait suci. Apa yang dapat kita lakukan untuk meng-
ikuti nasihat ini?

•	 Bagaimanakah	ajaran-ajaran	dalam	bagian	1	berhubungan	de-
ngan upaya-upaya kita untuk membantu leluhur kita yang telah 
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meninggal? �agaimanakah ajaran-ajaran ini dapat menghubung-
kan hubungan kita dengan para anggota keluarga yang masih 
hidup?

•	 Sewaktu	Anda	membaca	bagian	2,	carilah	penjelasan	Presiden	
Smith mengenai mengapa kuasa pemeteraian “menyelamat-
kan bumi dari dilenyapkan sepenuhnya saat kedatangan Yesus 
Kristus.” Apa yang diajarkan hal ini mengenai tempat keluarga 
dalam rencana keselamatan?

•	 Dalam	hal-hal	apa	pekerjaan	bait	suci	“terjalin	sangat	erat	dalam	
rencana keselamatan”? (lihat bagian 3). �agaimanakah asas ini 
dapat memengaruhi perasaan kita mengenai pekerjaan bait suci?

•	 Presiden	Smith	menasihati	bahwa	ketika	kita	melakukan	peker-
jaan bait suci untuk orang mati, kita hendaknya memikirkan me-
ngenai orang-orang tersebut sebagai orang yang masih hidup 
(lihat bagian 4). Apa makna hal ini bagi Anda? �agaimanakah 
gagasan ini dapat memengaruhi cara Anda melayani di bait suci?

•	 Sewaktu	Anda	meninjau	bagian	5,	carilah	berkat-berkat	yang	
menurut Presiden Smith akan datang kepada mereka yang me-
lakukan pekerjaan sejarah keluarga. �agaimanakah Anda telah 
menemukan bahwa hal-hal ini benar?

•	 Pelajari	bagian	6,	dan	bayangkan	pengalaman	bersukacita	ber-
sama leluhur Anda dalam “reuni agung.” Pikirkanlah mengenai 
apa yang dapat Anda lakukan untuk mempersiapkan diri Anda 
dan keluarga Anda untuk kesempatan istimewa itu.

Tulisan Suci yang Berhubungan 
1 Korintus 15:29; A&P 95:8; 97:15–16; 128:16–19

Bantuan Mengajar
“Ketika seseorang mengajukan pertanyaan, pertimbangkanlah 

untuk meminta orang lain untuk menjawabnya alih-alih menjawab-
nya sendiri. Misalnya, Anda dapat mengatakan, ‘Itu pertanyaan yang 
menarik. �agaimana pendapat yang lain mengenai pertanyaan ini?’ 
atau ‘Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini?’” (Meng-
ajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia [1999], 64).
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“jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti 
segala perintah-ku” (yohanes 14:15).
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Hidup dengan Setiap Firman 
yang Keluar dari Mulut Allah

“Tindakan ibadat yang agung adalah menaati 
perintah-perintah, mengikuti jejak Putra Allah, selalu 

melakukan hal-hal yang berkenan bagi-Nya.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

“Saya mengupayakan keselamatan saya,” Presiden Joseph 
Fielding Smith menyatakan, “dan saya tahu bahwa saya dapat me-
nemukannya hanya melalui kepatuhan terhadap hukum-hukum 
Tuhan dengan menaati perintah-perintah, dengan melaksanakan 
pekerjaan kesalehan, mengikuti jejak pemimpin barisan kita, Yesus, 
teladan dan pemimpin semuanya.” 1

Selain mengupayakan keselamatannya sendiri, Presiden Smith 
bekerja dengan tekun untuk membantu orang lain berbuat yang 
sama. Penatua Francis M. Gibbons, yang melayani sebagai sekretaris 
Presidensi Utama, mengamati bahwa Presiden Smith “memandang 
sebagai tugasnya untuk mengangkat suara peringatan ketika orang 
mulai menyimpang dari jalan yang telah ditandai oleh tulisan suci. 
Dan dia tidak bermaksud untuk meninggalkan tugas itu, terlepas 
apa pun yang dikatakan orang lain. Dengan berbicara seperti itu 
yang membuat dia tidak populer dalam sejumlah kalangan tampak-
nya tidak memiliki pengaruh yang menghalangi dia untuk berbuat 
demikian; tujuan dia bukan untuk menjadi populer atau terkenal 
di mata orang-orang. Sebaliknya, dia memandang perannya seba-
gai penjaga menara yang tugasnya adalah untuk memberikan se-
ruan peringatan kepada mereka yang berada di bawah yang tidak 
dapat melihat bahaya yang mendekat.” 2
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Presiden Smith pernah membagikan sebuah pengalaman yang 
menggambarkan perubahan hati yang dapat datang kepada seseo-
rang yang mengindahkan seruan peringatan:

“Saya menghadiri sebuah konferensi pasak beberapa tahun yang 
lalu dan berbicara mengenai Firman Kebijaksanaan .… Ketika saya 
pergi ke bagian belakang gedung [pada akhir konferensi,] hampir 
setiap orang telah pergi, tetapi seorang pria mengulurkan tangan-
nya dan berkata:

“ ‘�rother Smith, itu adalah ceramah pertama mengenai Firman 
Kebijaksanaan yang saya suka.’

Saya berkata, ‘Apakah Anda belum pernah mendengarkan 
 ceramah-ceramah lain mengenai Firman Kebijaksanaan?’

Dia berkata, ‘Ya sudah pernah, tetapi ini yang pertama yang saya 
suka.’

Saya berkata, ‘Mengapa demikian?’

Dia berkata, ‘Ya, Anda lihat, saya menaati Firman Kebijaksanaan 
sekarang.’” 3

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Allah memerintah alam semesta dengan hukum, 
dan kita tunduk pada hukum tersebut.

Haruslah diakui oleh semua orang bahwa sejak Yang Mahaku-
asa memerintah seluruh alam semesta dengan hukum yang tidak 
dapat diubah, manusia, yang adalah makhluk terbesar dari semua 
 ciptaan-Nya, harus tunduk pada hukum seperti itu. Tuhan telah 
memfirmankan kebenaran ini dengan ringkas dan meyakinkan da-
lam sebuah wahyu kepada Gereja:

“Semua kerajaan memiliki sebuah hukum yang diberikan;

Dan ada banyak kerajaan; karena tidak ada ruang yang di da-
lamnya tidak ada kerajaan; dan tidak ada kerajaaan yang di dalam-
nya tidak ada ruang, baik itu kerajaan yang lebih besar atau yang 
lebih kecil.
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Dan pada setiap kerajaan diberikan sebuah hukum; dan pada se-
tiap hukum ada batasan tertentu juga dan syarat-syarat.

Semua makhluk yang tidak menuruti syarat-syarat itu tidaklah di-
benarkan” (A&P 88:36–39).

Kebenaran ini tidak membutuhkan bukti. Maka, wajar bahwa kita 
hendaknya mengharapkan kerajaan Allah diperintah oleh hukum 
dan semua orang yang berkeinginan untuk masuk ke sana tunduk 
pada hukum tersebut. “Lihatlah, rumah-Ku adalah rumah ketertiban, 
firman Tuhan Allah, dan bukan rumah kekacauan” (A&P 132:8).

Tuhan telah memberikan kepada manusia seperangkat hukum 
yang kita sebut Injil Yesus Kristus. Karena kurangnya ilham dan 
bimbingan rohani, manusia mungkin berbeda pendapat mengenai 
hukum-hukum ini dan penerapannya, tetapi hampir tidak ada per-
selisihan mengenai fakta bahwa hukum-hukum seperti itu memang 
ada, dan bahwa semua orang yang berusaha masuk ke dalam ke-
rajaan itu tunduk kepadanya.4

Kita memiliki setiap kebenaran, setiap ajaran, dan setiap hukum 
dan persyaratan, setiap tindakan yang perlu kita lakukan dan se-
tiap tata cara yang diperlukan untuk menyelamatkan dan memper-
muliakan kita di surga tertinggi dunia selestial.5

2
Menaati perintah-perintah adalah 

ungkapan kasih kita kepada Tuhan.

Tanggung jawab kita di Gereja adalah untuk menyembah Tuhan 
dalam roh dan dalam kebenaran, dan kita berusaha melakukan ini 
dengan segenap hati, daya, dan pikiran kita. Yesus berfirman, “Eng-
kau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sa-
jalah engkau berbakti” (Matius 4:10

Kita percaya bahwa beribadah adalah lebih dari sekadar berdoa 
dan mengkhotbahkan dan mengikuti injil. Tindakan ibadah yang 
agung adalah mematuhi perintah-perintah, mengikuti jejak Putra 
Allah, selalu melakukan hal-hal yang berkenan bagi-Nya. Menga-
takan hal-hal yang baik tanpa benar-benar percaya tentang Tuhan 
adalah satu hal, yang penting adalah menghargai dan menghormati 
kehendak-Nya dengan mengikuti teladan yang telah Dia berikan 
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kepada kita .… Saya bersukacita atas kesempatan istimewa meng-
ikuti jejak-Nya. Saya bersyukur atas firman kehidupan kekal yang 
telah saya terima, saya sangat senang untuk mengatakan, bahwa 
di dunia ini, dan harapan memperoleh kehidupan kekal di dunia 
yang akan datang akan menjadi milik saya jika saya tetap setia dan 
jujur sampai akhir.6

Ini adalah hukum bagi para anggota Gereja, Juruselamat ber-
firman, “�arangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, 
dialah yang mengasihi Aku .…” (Yohanes 14:21). Sekali lagi, Juru-
selamat berfirman, “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan me-
nuruti segala perintah-Ku” (Yohanes 14:15) ….

Juruselamat tidak pernah berbuat dosa apa pun dan juga tidak 
pernah memiliki hati nurani bermasalah. Dia tidak perlu bertobat 
seperti Anda dan saya; tetapi dalam beberapa hal yang tidak dapat 
saya pahami, dia menanggung beban pelanggaran-pelanggaran saya 
dan Anda .… Dia datang dan menawarkan diri-Nya sebagai kurban 
untuk membayar utang untuk kita masing-masing yang bersedia 
bertobat dari dosa-dosanya dan kembali kepada-Nya dan mematuhi 
perintah-perintah-Nya. Pikirkanlah mengenai hal itu, jika Anda bisa. 
Juruselamat menanggung beban itu dengan cara yang di luar pema-
haman kita. Saya tahu itu, karena saya menerima firman-Nya. Dia 
memberi tahu kita mengenai siksaan yang Dia alami; siksaan yang 
begitu berat sehingga Dia memohon kepada �apa-Nya agar bila 
memungkinkan Dia tidak perlu meminum cawan yang pahit itu dan 
menciut: “… tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan  kehendak-
Mulah yang terjadi” (Lukas 22:42). Jawaban yang Dia peroleh dari 
�apa-Nya adalah, “Engkau harus meminumnya.”

Dapatkah saya berhenti mengasihi Dia? Tidak, saya tidak bisa. 
Apakah Anda mengasihi Dia? Maka taatilah perintah-perintah-Nya.7

3
Jika kita tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, kita 

tidak dapat berharap untuk menerima berkat-berkat-Nya.

Ketika kita tidak mengikuti perintah-perintah yang Tuhan telah 
berikan kepada kita untuk bimbingan kita maka kita tidak berhak 
atas berkat-berkat-Nya.8
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Apa gunanya bagi kita memohon berkat kepada Tuhan, jika kita 
tidak berniat menaati perintah-perintah-Nya? Doa permohonan se-
perti itu adalah ejekan hampa dan penghinaan di hadapan takhta 
kemuliaan. �eraninya kita berharap untuk memperoleh jawaban 
yang menyenangkan jika kasusnya demikian? “Carilah Tuhan se-
lama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! 
�aiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat me-
ninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka 
Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi 
pengampunan dengan limpahnya.” Demikianlah Yesaya berfirman 
(Yesaya 55:6–7). Tetapi bukankah Tuhan selalu mendekat ketika 
kita memohon doa kepada-Nya? Sesungguhnya tidak! Dia telah ber-
firman, “Mereka lambat untuk menyimak suara Tuhan Allah mereka; 
oleh karena itu, Tuhan Allah mereka lambat untuk menyimak doa-
doa mereka, untuk menjawab mereka pada masa kesusahan me-
reka. Pada masa kedamaian mereka, mereka menganggap sepele 

orang tua dapat membantu anak-anak mereka “hidup 
sesuai dengan pengetahuan kebenaran seutuhnya.”
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nasihat-Ku; tetapi pada masa kesusahan mereka, karena perlu me-
reka mencari-Ku” [A&P 101:7–8]. Jika kita mendekat kepada-Nya, 
Dia akan mendekat kepada kita, dan kita tidak akan ditinggalkan; 
tetapi jika kita tidak mendekat kepada-Nya, kita tidak memiliki janji 
bahwa Dia akan menjawab doa kita dalam pemberontakan kita.9

Kita tidak dapat berdoa kepada Tuhan dan berkata, “Dengarkan-
lah apa yang kami butuhkan, bawalah kemenangan kepada kami, 
lakukanlah apa yang kami ingin Engkau lakukan, tetapi janganlah 
meminta kami untuk melakukan apa yang Engkau ingin kami la-
kukan.” 10

Adalah perlu bagi kita untuk hidup sesuai dengan pengetahuan 
kebenaran seutuhnya, bukan dalam sebagian kebenaran saja. Saya 
tidak memiliki kesempatan istimewa untuk meninggalkan bebe-
rapa asas injil dan mempercayai asas-asas lain, dan kemudian me-
rasa bahwa saya berhak memperoleh berkat-berkat keselamatan 
dan permuliaan penuh dalam kerajaan Allah. Jika kita mengingin-
kan permuliaan, jika kita menginginkan tempat yang telah Tuhan 
siapkan bagi mereka yang jujur dan setia, maka kita harus bersedia 
hidup sesuai dengan pengetahuan penuh Injil Yesus Kristus, dan 
menaati semua perintah. Kita tidak dapat mengatakan bahwa be-
berapa perintah adalah kecil dan sepele dan oleh karena itu Tuhan 
tidak peduli jika kita melanggarnya. Kita diperintahkan untuk hi-
dup sesuai dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah [li-
hat Ulangan 8:3; A&P 98:11]. “Mengapa kamu berseru kepada-Ku: 
Tuhan, Tuhan,” Dia berfirman, “padahal kamu tidak melakukan apa 
yang Aku katakan?” [lihat Lukas 6:46].11

4
Ketika kita mematuhi perintah-perintah Tuhan, 

kita berada di jalan menuju kesempurnaan.

Tuhan mengharapkan kita untuk percaya kepada-Nya, untuk me-
nerima Injil abadi-Nya, dan untuk hidup selaras dengan syarat dan 
ketentuan-Nya. Kita tidak bisa memilih dan mematuhi hanya asas-
asas injil yang menarik bagi kita dan melupakan yang lainnya. Kita 
tidak berhak menentukan bahwa beberapa asas tidak lagi berlaku 
bagi kondisi sosial dan budaya kita.
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Hukum-hukum Tuhan adalah kekal, dan kita memiliki kege-
napan Injil abadi-Nya dan berkewajiban untuk memercayai semua 
hukum dan kebenaran-Nya dan kemudian hidup selaras dengan-
nya. Tidak ada hal yang lebih penting bagi seseorang daripada 
menaati perintah-perintah Tuhan. Dia mengharapkan kita untuk 
berpegang pada setiap asas yang benar, untuk mengutamakan da-
lam kehidupan kita hal-hal dari kerajaan-Nya, untuk maju terus de-
ngan ketabahan dalam Kristus, dan untuk melayani-Nya dengan 
segenap daya, pikiran, dan kekuatan kita. Dalam bahasa tulisan 
suci, marilah kita mendengarkan kesimpulan dari semua hal ini: 
“Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, 
karena ini adalah kewajiban setiap orang” (Pengkhotbah 12:13).12

Saya sering memikirkan, dan saya rasa Anda juga, mengenai ce-
ramah yang hebat dan luar biasa itu—ceramah terhebat yang per-
nah dikhotbahkan, sepanjang yang kita ketahui—yang kita sebut 
Khotbah di �ukit .… Jika saja kita mau menyimak ajaran-ajaran itu, 
kita dapat datang kembali ke hadirat Allah, �apa, dan Putra-Nya, 
Yesus Kristus.

Saya sering memikirkan mengenai hal itu yang merupakan rang-
kuman dari semua ajaran-Nya:

“Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti �apamu yang 
di surga adalah sempurna” [Matius 5:48].

… Saya percaya Tuhan benar-benar bermaksud dengan apa yang 
Dia firmankan, bahwa kita hendaknya menjadi sempurna, seba-
gaimana �apa kita di surga sempurna. Itu tidak akan datang seka-
ligus, melainkan baris demi baris dan ajaran demi ajaran, contoh 
demi contoh, dan bahkan itu pun tidak selama kita tinggal dalam 
kehidupan fana ini, karena kita harus hidup terus bahkan setelah 
kematian sebelum kita mencapai kesempurnaan itu dan akan men-
jadi seperti Allah.

Tetapi di sini kita meletakkan landasannya. Di sinilah tempat di 
mana kita diajar kebenaran-kebenaran sederhana ini dari Injil Yesus 
Kristus, dalam keadaan percobaan ini, untuk mempersiapkan kita 
mencapai kesempurnaan itu. Adalah tugas saya, tugas Anda, un-
tuk menjadi lebih baik hari ini daripada saya kemarin, dan bagi 
Anda untuk menjadi lebih baik hari ini daripada Anda kemarin, dan 
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menjadi lebih baik hari esok daripada Anda hari ini. Mengapa? Ka-
rena kita berada di jalan itu, jika menaati perintah-perintah Tuhan, 
kita berada di jalan itu menuju kesempurnaan, dan itu hanya da-
pat datang melalui kepatuhan dan keinginan hati kita untuk meng-
atasi dunia ….

… Jika kita memiliki masalah, jika memiliki kelemahan, di sana-
lah kita hendaknya memusatkan perhatian kita, dengan keinginan 
untuk mengatasinya, sampai kita menguasai dan mengalahkannya. 
Jika seseorang merasa bahwa sulit baginya membayar persepu-
luhan, maka membayar persepuluhan adalah hal yang hendaknya 
dia lakukan, sampai dia belajar untuk membayar persepuluhannya. 
Jika yang menjadi masalah adalah Firman Kebijaksanaan, maka me-
matuhi Firman Kebijaksanaan itulah yang hendaknya dia lakukan, 
sampai dia belajar mengasihi perintah itu.13

di bait suci, kita berjanji untuk “melayani tuhan dan mematuhi 
perintah-perintah-nya dan menjaga diri kita tak ternoda dari dunia.”
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5
Sewaktu kita mematuhi perintah-perintah, 
Tuhan menghibur dan memberkati kita dan 
memperkuat kita untuk menjadi pria dan 

wanita yang layak untuk permuliaan.

Agar berkenan bagi [Tuhan], kita tidak boleh hanya menyembah 
Dia dengan mengucap syukur dan memuji, melainkan bersedia me-
matuhi perintah-perintah-Nya. Dengan berbuat demikian, Dia teri-
kat untuk melimpahkan berkat-berkat-Nya; karena berdasarkan asas 
ini (kepatuhan pada hukum) maka segala sesuatu dilandaskan [li-
hat A&P 130:20–21].14

Allah telah memberikan kepada kita [perintah-perintah] agar kita 
dapat tumbuh lebih dekat kepada-Nya dan dikembangkan dalam 
iman dan diperkuat. Tidak ada perintah, di zaman kapan pun, yang 
telah Dia berikan kepada kita, yang bukan untuk penghiburan dan 
berkat kita. Perintah-perintah itu tidak diberikan hanya agar Tuhan 
berkenan, tetapi untuk membuat kita menjadi pria dan wanita yang 
lebih baik, dan layak bagi keselamatan dan permuliaan dalam 
 kerajaan-Nya.15

Jika kita pergi ke bait suci kita mengangkat tangan kita dan ber-
janji bahwa kita akan melayani Tuhan dan mematuhi perintah- 
perintah-Nya dan menjaga diri kita tak ternoda dari dunia. Jika kita 
menyadari apa yang kita lakukan maka pemberkahan itu akan men-
jadi perlindungan bagi kita di sepanjang kehidupan kita—perlin-
dungan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak pergi ke bait suci.

Saya pernah mendengar ayah saya mengatakan bahwa di saat da-
lam percobaan, di saat menghadapi godaan, dia akan memikirkan 
janji-janji, perjanjian-perjanjian yang telah dia buat dalam Rumah 
Tuhan, dan itu merupakan perlindungan baginya .… Perlindungan 
ini adalah sebagian dari tujuan tata cara ini. Itu menyelamatkan kita 
sekarang dan itu mempermuliakan kita di kehidupan yang akan da-
tang, jika kita mau menghormatinya. Saya tahu bahwa perlindungan 
ini diberikan karena saya juga telah mengalami, sebagaimana yang 
telah dialami oleh ribuan orang lain yang telah mengingat kewajib-
an-kewajiban mereka.16
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Tuhan akan memberi kita karunia-karunia. Dia akan menerangi 
pikiran kita. Dia akan memberi kita pengetahuan yang akan meng-
atasi semua kesulitan dan menempatkan kita selaras dengan perin-
tah-perintah yang telah Dia berikan kepada kita; Dia akan memberi 
kita pengetahuan yang akan menjadi bagian yang sangat kuat da-
lam jiwa kita sehingga tidak dapat disingkirkan, jika kita mau men-
cari terang dan kebenaran dan pemahaman yang dijanjikan kepada 
kita dan yang dapat kita terima jika kita akan tetap setia dan beri-
man terhadap setiap perjanjian dan kewajiban yang berhubungan 
dengan Injil Yesus Kristus.17

Janji besar yang diberikan kepada anggota Gereja ini yang berse-
dia bertahan pada hukum dan mematuhi perintah-perintah Tuhan 
adalah bahwa mereka tidak saja akan menerima sebuah tempat di 
kerajaan Allah, tetapi mereka juga akan berada di hadirat �apa dan 
Putra; dan itu belum semua, karena Tuhan telah berjanji bahwa 
semua yang Dia miliki akan diberikan kepada mereka [lihat A&P 
84:33–39].18

Melalui kepatuhan terhadap perintah-perintah itu yang ditetap-
kan dalam Injil Yesus Kristus, dan dengan terus patuh, kita akan 
menerima kebakaan, kemuliaan, kehidupan kekal, dan tinggal di 
hadirat Allah �apa dan Putra-Nya, Yesus Kristus, di mana kita  benar-
benar akan mengenal mereka.19

Jika kita mau hidup sesuai dengan jalan kebajikan dan keku-
dusan, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita 
begitu banyak yang tidak pernah kita kira itu mungkin. Dalam tin-
dakan kita, kita akan menjadi, seperti yang dinyatakan oleh Petrus, 
“bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat 
kepunyaan Allah” (1 Petrus 2:9). Dan kita akan menjadi umat kepu-
nyaan Allah karena kita tidak akan menjadi seperti umat lain yang 
tidak hidup sesuai dengan standar-standar ini ….

Sebagai hamba Tuhan, tujuan kita adalah untuk hidup di jalan 
yang telah Dia tetapkan untuk kita. Kita tidak saja berkeinginan un-
tuk melakukan dan mengatakan apa yang akan berkenan bagi Dia, 
tetapi kita berusaha untuk hidup sedemikian rupa sehingga kehi-
dupan kita menjadi seperti kehidupan-Nya.
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Dia sendiri memberikan teladan sempurna untuk kita dalam se-
mua hal dan berfirman kepada kita: “Ikutlah Aku.” Kepada murid-
murid orang Nefi Dia bertanya: “… orang macam apakah seharusnya 
kamu adanya?” dan kemudian menjawab: “Sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, bahkan seperti Aku” (3 Nefi 27:27).

Sekarang kita terlibat dalam pekerjaan terbesar di dunia. Imamat 
ini yang kita miliki adalah kuasa dan wewenang dari Tuhan sendiri; 
dan Dia telah menjanjikan kepada kita bahwa jika kita mengem-
bangkan pemanggilan kita dan berjalan di dalam terang, sebagai-
mana Dia berada dalam terang, kita akan memiliki kemuliaan dan 
kehormatan bersama-Nya selamanya dalam kerajaan �apa.

Dengan hal-hal yang begitu indah untuk diharapkan di hadapan 
kita, dapatkah kita berbuat kurang dari meninggalkan cara-cara ja-
hat dunia? Tidakkah kita seharusnya mengutamakan hal-hal dari 
kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Tidakkah kita seharusnya ber-
usaha untuk hidup sesuai dengan setiap firman yang keluar dari 
mulut-Nya? 20

Saya bersaksi bahwa Tuhan telah berfirman di zaman kita; bahwa 
pesan-Nya adalah pesan pengharapan dan sukacita dan kesela-
matan; dan saya berjanji kepada Anda bahwa jika Anda mau ber-
jalan di jalan terang surga, setia kepada yang telah dipercayakan 
kepada Anda, dan mematuhi perintah-perintah, Anda akan memi-
liki kedamaian dan sukacita dalam kehidupan ini dan kehidupan 
kekal di dunia yang akan datang.21

Taati perintah-perintah. �erjalanlah dalam terang. �ertahanlah 
sampai akhir. Setialah terhadap setiap perjanjian dan kewajiban, 
dan Tuhan akan memberkati Anda melebihi dari yang dapat Anda 
bayangkan.22

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Tinjaulah	cerita	yang	diceritakan	di	akhir	“Dari	Kehidupan	Joseph	

Fielding Smith.” Mengapa perasaan kita mengenai Injil berubah 
ketika kita berusaha untuk menaati perintah-perintah?

•	 Apa	yang	Anda	pelajari	dari	bagian-bagian	tulisan	suci	yang	di-
kutip dalam bagian 1?



B a B  1 8

274

•	 Bagaimanakah	kepatuhan	kita	terhadap	perintah-perintah	meru-
pakan ungkapan kasih terhadap Yesus Kristus? �agaimanakah ini 
merupakan ungkapan rasa syukur terhadap kurban Pendamai-
an-Nya? �agaimanakah ini merupakan ungkapan ibadah? (lihat 
bagian 2).

•	 Renungkanlah	ajaran-ajaran	di	bagian	3.	Mengapa	tidak	benar	
mengharapkan Tuhan akan memberkati kita jika kita tidak ber-
usaha untuk patuh?

•	 Bagaimanakah	akan	membantu	bagi	Anda	mengetahui	bahwa	
Anda hendaknya tidak berharap menjadi sempurna sekaligus 
atau bahkan dalam kehidupan ini? (lihat bagian 4). Pikirkanlah 
mengenai apa yang dapat Anda lakukan setiap hari, dengan ban-
tuan Tuhan, untuk tetap “berada di jalan menuju kesempurnaan.”

•	 Di	bagian	5,	Presiden	Smith	mencantumkan	paling	sedikti	10	
cara Tuhan akan memberkati kita sewaktu kita menaati  perintah- 
perintah. Pengalaman-pengalaman apa yang dapat Anda bagikan 
yang menunjukkan bahwa Anda telah menerima beberapa dari 
berkat-berkat ini?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Matius 4:4; 2 Nefi 31:19–20; Omni 1:26; A&P 11:20; 82:8–10; 93:1; 

130:20–21; 138:1–4

Bantuan Mengajar
“Mintalah peserta untuk membagikan yang apa yang telah me-

reka pelajari dari pembelajaran pribadi mereka dari bab ini. Mung-
kin akan membantu dengan menghubungi beberapa peserta selama 
minggu itu dan meminta mereka untuk datang siap untuk mem-
bagikan apa yang telah mereka pelajari” (dari halaman vii dalam 
buku ini).

Catatan
 1. Dalam Conference Report, Oktober 

1969, 110.
 2. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 

Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), 313.

 3. Dalam Conference Report, Oktober 
1935, 12.

 4. “Justice for the Dead,” Ensign, Maret 
1972, 2.

 5. Dalam “President Smith’s Last Two 
Addresses,” Ensign, Agustus 1972, 46.

 6. “I Know That My Redeemer Liveth,” 
Ensign, Desember 1971, 27.

 7. Dalam Conference Report, April 1967, 
121–22.

 8. Dalam Conference Report, Oktober 
1935, 15.
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 9. Dalam Conference Report, April 1943, 
14.

 10. Dalam Conference Report, Oktober 
1944, 144–145.

 11. Dalam Conference Report, April 1927, 
111–112.

 12. “President Joseph Fielding Smith 
Speaks on the New MIA Theme,” New 
Era, September 1971, 40.

 13. Dalam Conference Report, Oktober 
1941, 95.

 14. “The Virtue of Obedience,” Relief Soci-
ety Magazine, Januari 1968, 5.

 15. Dalam Conference Report, April 1911, 
86.

 16. “The Pearl of Great Price,” Utah Genea-
logical and Historical Magazine, Juli 
1930, 103.

 17. “Seek Ye Earnestly the �est Gifts,” 
 Ensign, Juni 1972, 3.

 18. “Keep the Commandments,” Improve-
ment Era, Agustus 1970, 3.

 19. Dalam Conference Report, Oktober 
1925, 116.

 20. “Our Responsibilities as Priesthood 
Holders,” Ensign, Juni 1971, 50.

 21. Dalam Conference Report, Konferensi 
Umum Wilayah Inggris 1971, 7.

 22. “Counsel to the Saints and to the 
World,” Ensign, Juli 1972, 27.
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Bahkan di masa perang, kita dapat hidup di 
dalam dunia tetapi bukan dari dunia.
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Di dalam Dunia Tetapi 
Bukan dari Dunia

“Meskipun kita berada di dalam dunia, kita bukan 
dari dunia. Kita diharapkan mengatasi dunia dan 
hidup sebagaimana seharusnya orang suci hidup.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Pada tanggal 29 Desember 1944, putra Presiden Joseph Fielding 
Smith, Lewis, meninggal sewaktu melayani dalam dinas Tentara 
Amerika Serikat. Meskipun Presiden Smith mengalami kesedihan 
dia terhibur oleh kenangan bahwa Lewis telah menjalani hidup de-
ngan baik. “Jika Lewis pernah melakukan atau mengatakan sesuatu 
yang tidak baik saya belum pernah mendengarnya,” Presiden Smith 
menulis dalam jurnalnya. “Dia memiliki pemikiran yang murni, de-
mikian pula dengan tindakan-tindakannya .… Meskipun ini me-
rupakan pukulan berat bagi kami, kami memiliki kedamaian dan 
kebahagiaan mengetahui bahwa dia hidup bersih dan bebas dari 
kebiasaan-kebiasaan buruk yang begitu lazim di dalam dunia dan 
terdapat di dalam ketentaraan. Dia tetap setia pada imannya dan 
layak memperoleh kebangkitan yang mulia, ketika kami akan di-
persatukan kembali.” 1

Kira-kira 11 tahun kemudian, Presiden Joseph Fielding Smith 
dan istrinya Jessie melihat karakteristik yang serupa dalam perso-
nil kemiliteran lainnya. Mereka mengunjungi misi-misi Gereja di 
Asia Timur dan juga mengunjungi para Orang Suci Zaman Akhir di 
Amerika Serikat yang melayani dalam dinas kemiliteran. Presiden 
dan Sister Smith terkesan dengan para pemuda ini, yang, meskipun 
menghadapi godaan-godaan dari dunia, menjalani kehidupan yang 
baik dan bersih. Pada konferensi umum bulan Oktober 1955, Pre-
siden Smith melaporkan:
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Anda para ayah dan ibu yang memiliki putra yang melayani da-
lam angkatan bersenjata, berbanggalah pada mereka. Mereka ada-
lah pemuda-pemuda yang baik. �eberapa di antara tentara kita 
adalah orang yang insaf, yang telah menjadi anggota Gereja mela-
lui ajaran-ajaran, melalui asas Injil dan melalui teladan—yang teru-
tama sekali melalui teladan para anggota Gereja yang juga melayani 
dalam angkatan bersenjata.

“Saya bertemu beberapa pemuda yang mengatakan, ‘Kami men-
jadi anggota Gereja karena teladan kehidupan para pemuda ini dan 
karena mereka mengajari kami asas-asas Injil.’

Mereka melakukan pekerjaan yang baik. Mungkin ada satu atau 
dua orang yang ceroboh dalam mematuhi perintah, tetapi para 
pemuda ini di mana saya memiliki kesempatan istimewa untuk 
bertemu dan berbicara kepada mereka, bersedia memberikan ke-
saksian mereka mengenai kebenaran dan bertindak dengan ren-
dah hati.

Dan sewaktu saya bertemu dengan para perwira dan roha-
niwan … , secara umum mereka mengatakan, ‘Kami menyukai para 
pemuda dari Gereja Anda. Mereka memiliki moral yang bersih. Me-
reka dapat diandalkan.’” 2

Presiden Smith menasihati anggota Gereja untuk menjadi—se-
perti para tentara muda ini—”yang berbeda dari pemuda-pemuda 
lain di dunia.” 3 Dalam khotbah-khotbah seperti itu, dia sering ber-
bicara mengenai menguduskan hari Sabat, mematuhi Firman Ke-
bijaksanaan, menghormati nama �apa Surgawi dan Yesus Kristus, 
berpakaian dengan sopan, dan mematuhi hukum kesucian. Dia 
memastikan kepada para Orang Suci Zaman Akhir bahwa ber-
kat-berkat yang akan mereka terima jika bersedia meninggalkan 
kejahatan-kejahatan dunia dan mematuhi perintah-perintah akan 
“melebihi segala sesuatu apa pun yang dapat kita pahami seka-
rang.” 4
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Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Tuhan mengharapkan kita untuk meninggalkan 
kejahatan-kejahatan dunia dan hidup 

sebagaimana seharusnya Orang Suci hidup.

Kita hidup dalam dunia yang jahat dan kejam. Tetapi meskipun 
kita berada di dalam dunia, kita bukan dari dunia. Kita diharapkan 
mengatasi dunia dan hidup sebagaimana seharusnya Orang Suci hi-
dup .… Kita memiliki terang yang lebih cemerlang daripada yang 
dimiliki dunia, dan Tuhan mengharapkan lebih dari kita daripada 
yang Dia harapkan dari mereka.5

Dalam Yohanes pasal tujuh belas—Saya hampir tidak bisa mem-
baca pasal ini tanpa berurai air mata—… Tuhan kita, saat berdoa 
kepada �apa-Nya dengan kelembutan dari semua jiwa-Nya karena 
Dia tahu waktunya sudah tiba bagi-Nya untuk mempersembahkan 
diri-Nya sebagai kurban, berdoa untuk para murid-Nya. Dalam doa 
tersebut tersebut Dia berkata,

“Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari du-
nia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.

Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.

Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebe-
naran” (Yohanes 17:15–17).

Jika kita hidup sesuai dengan agama yang telah Tuhan wahyukan 
dan yang telah kita terima, kita tidak menjadi milik dunia. Kita hen-
daknya tidak menjadi bagian apa pun di dalam semua kebodohan-
nya. Kita hendaknya tidak mengambil bagian dalam dosa-dosa dan 
kesalahannya—kesalahan filosofi dan kesalahan ajaran, kesalahan 
yang berhubungan dengan pemerintah, atau apa pun kesalahan-
nya—kita tidak menjadi bagian di dalamnya.

Satu-satunya bagian kita berpartisipasi adalah mematuhi  perintah-
perintah Allah. Hanya itu saja, tetap setia pada setiap perjanjian dan 
setiap kewajiban yang telah kita buat dan ambil ke atas diri kita 
 sendiri.6

Jangan beranggapan dari apa yang telah saya katakan bahwa 
saya merasa bahwa kita hendaknya memisahkan diri dari semua 
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orang yang bukan anggota Gereja dan tidak berhubungan dengan 
mereka. Saya tidak mengatakan itu, tetapi saya ingin kita menjadi 
Orang Suci Zaman Akhir yang konsisten, dan jika orang-orang yang 
bukan anggota Gereja berjalan di dalam kegelapan dan dosa dan 
bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka di sinilah kita mena-
rik garis pemisah.7

Ketika kita menjadi anggota Gereja … , kita diharapkan untuk 
 meninggalkan banyak cara dari dunia dan hidup sebagaimana seha-
rusnya orang suci hidup. Kita tidak lagi berpakaian atau bertindak 
atau bahkan berpikir seperti yang terlalu sering dilakukan oleh orang 
lain. �anyak orang di dunia menggunakan teh, kopi, tembakau, dan 
minuman keras, dan terlibat dalam penggunaan obat-obatan. �a-
nyak yang fasik dan vulgar dan tidak sopan, amoral dan tidak ber-
sih dalam kehidupan mereka, tetapi semua hal ini hendaknya tidak 
kita lakukan. Kita adalah para Orang Suci dari Yang Mahatinggi ….

Saya mengimbau kepada Gereja dan semua anggotanya untuk 
meninggalkan kejahatan-kejahatan dari dunia. Kita harus menghin-
dari ketidaksucian dan setiap bentuk amoralitas seperti halnya kita 
akan menghindari wabah ….

Dalam peran kita sebagai hamba Tuhan, tujuan kita adalah un-
tuk berjalan di jalan yang telah Dia tetapkan bagi kita. Kita tidak 
saja berkeinginan untuk melakukan dan mengatakan apa yang 
akan berkenan bagi-Nya, melainkan kita berusaha hidup sedemi-
kian rupa sehingga kehidupan kita akan seperti kehidupan-Nya.8

Menguduskan hari Sabat

Saya ingin mengatakan beberapa kata mengenai menghormati 
hari Sabat dan menguduskannya. Perintah ini diberikan sejak awal, 
dan Allah memerintahkan para Orang Suci dan semua orang di bumi 
bahwa mereka hendaknya menghormati hari Sabat dan mengu-
duskannya—satu hari dalam tujuh hari. Pada hari itu kita hendak-
nya beristirahat dari pekerjaan kita, kita hendaknya pergi ke rumah 
Tuhan dan mempersembahkan sakramen kita pada hari-Nya yang 
kudus. Karena ini adalah hari yang ditetapkan bagi kita di mana kita 
hendaknya beristirahat dari pekerjaan kita dan mempersembahkan 
bakti kita kepada Yang Mahatinggi [lihat A&P 59:9–10]. Pada hari ini 
kita hendaknya mempersembahkan kepada-Nya rasa terima kasih 
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kita dan menghormati Dia dalam doa, dalam puasa, dalam nyanyian, 
dan dalam memperkuat dan mengajar satu sama lain.9

Hari Sabat telah menjadi hari untuk bersenang-senang, hari untuk 
mencari hiburan duniawi, hari untuk segala sesuatu kecuali beribadah, 
… dan saya menyesal untuk mengatakannya bahwa terlalu banyak—
bahkan satu anggota sudah terlalu banyak—di antara para anggota 
Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir telah ber-
gabung dalam perilaku itu, dan hari Sabat bagi sejumlah anggota Ge-
reja dipandang sebagai hari untuk mencari hiburan duniawi, mencari 
kesenangan, alih-alih sebagai hari di mana kita dapat melayani Tuhan 
Allah kita dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan kita ….

Nah, ini adalah hukum bagi Gereja di zaman sekarang sama hal-
nya ini adalah hukum bagi Israel zaman dahulu, dan sejumlah orang 
di antara anggota Gereja agak kesal karena mereka merasa bahwa 
menghormati hari Sabat membatasi kegiatan-kegiatan mereka.10

tuhan mewahyukan Firman kebijaksanaan kepada nabi joseph Smith 
untuk membantu para orang Suci menerima kekuatan fisik dan rohani.
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Kita tidak berhak melanggar hari Sabat .… Saya sangat sedih 
bahwa, bahkan di masyarakat para Orang Suci Zaman Akhir, ajaran 
ini tidak dipandang sebagaimana yang seharusnya oleh sejumlah 
anggota; bahwa ada di antara anggota kita yang tampaknya merasa 
bahwa tidak apa-apa mengikuti cara-cara dunia dalam hal ini. Me-
reka ikut berpartisipasi dalam ide-ide dan gagasan dari dunia un-
tuk melanggar perintah-perintah Tuhan. Tetapi jika kita melakukan 
ini Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita, dan kita ti-
dak dapat melanggar firman-Nya dan menerima berkat-berkat yang 
diperuntukkan bagi yang setia.11

Mematuhi Firman kebijaksanaan 

Firman Kebijaksanaan adalah hukum dasar. Hukum ini menun-
jukkan jalan dan memberikan petunjuk yang cukup mengenai 
makanan dan minuman, yang baik bagi tubuh dan yang juga ber-
bahaya. Jika kita dengan tulus mengikuti hukum yang sudah tertulis 
dengan bantuan Roh Tuhan, kita tidak membutuhkan nasihat lebih 
lanjut. Petunjuk yang luar biasa ini berisikan janji berikut:

“Dan semua orang suci yang ingat untuk menaati dan melaku-
kan firman ini, berjalan dalam kepatuhan pada perintah-perintah, 
akan menerima kesehatan di pusar dan sumsum mereka sampai 
tulang mereka;

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

Dan akan berlari dan tidak letih, dan akan berjalan dan tidak 
melemah” [A&P 89:18–21].12

Milyaran dolar dihabiskan untuk minuman keras yang memabuk-
kan dan tembakau. Mabuk-mabukan dan kekotoran yang diakibat-
kan oleh kejahatan ini terhadap keluarga manusia menghancurkan, 
tidak saja kesehatan, melainkan moral dan perlindungan rohani 
umat manusia.13

Keluarga menjadi berantakan oleh semakin meningkatnya peng-
gunaan obat-obatan terlarang dan penyalahgunaan obat-obatan 
 legal.14

Kita tidak boleh mendengarkan bujukan-bujukan dan orang jahat 
yang mengiklankan hal-hal yang berbahaya bagi tubuh dan dikutuk 
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oleh �apa kita di surga dan Putra-Nya, Yesus Kristus, yang berten-
tangan dengan Injil yang telah mereka berikan kepada kita ….

Tubuh kita harus bersih. Pemikiran kita harus bersih. Kita harus 
memiliki di dalam hati kita keinginan untuk melayani Tuhan dan 
mematuhi perintah-perintah-Nya; mengingat untuk berdoa, dan da-
lam kerendahan hati untuk mencari nasihat yang datang melalui 
bimbingan Roh Tuhan.15

Menghormati nama ketuhanan

Kita hendaknya menghormati nama Ketuhanan dengan cara yang 
paling sakral dan khidmat. Tidak ada yang lebih menyedihkan atau 
mengejutkan perasaan orang yang berbudaya daripada mendengar 
orang yang kasar, bebal, atau yang bermulut kotor mengucapkan 
nama Tuhan dengan tidak hormat. �eberapa orang telah menjadi 
begitu tercemar sehingga tampaknya hampir mustahil bagi mereka 
untuk mengucapkan dua atau tiga kalimat tanpa penegasan—se-
bagaimana pemahaman mereka—dengan sumpah serapah yang 
vulgar atau menghujat. Ada sejumlah orang yang tampaknya juga 
beranggapan … bahwa mereka akan dianggap jantan dan terlihat 
lebih baik daripada orang-orang lainnya, jika mereka dapat meng-
gunakan bahasa yang menghujat .… Kekotoran dalam bentuk apa 
pun adalah merendahkan martabat dan merusak jiwa, dan hendak-
nya dihindari sebagai racun mematikan oleh semua anggota Gereja.

Kisah-kisah yang baik sering kali telah menjadi hancur hanya ka-
rena penulisnya belum memahami tata kesopanan menggunakan 
nama-nama yang sakral. Ketika ucapan-ucapan yang bersifat meng-
hujat dikeluarkan oleh mulut orang yang seharusnya memiliki ka-
rakter yang terhormat, alih-alih meningkatkan mutu kisah, justru 
akan mengurangi nilai dan daya tariknya .… Sungguh aneh bahwa 
sejumlah orang, dan bahkan termasuk orang-orang yang baik, me-
ngira bahwa dengan menggunakan beberapa ungkapan yang me-
libatkan nama Tuhan, akan menambah daya tarik, kecerdikan, atau 
kekuatan, pada kisah-kisah mereka! ….

Melebihi semua orang lain di bumi, para Orang Suci Zaman 
Akhir hendaknya menempatkan semua hal yang kudus seba-
gai yang paling sakral dan hormat. Orang dari dunia belum dila-
tih sebagaimana kita telah dilatih mengenai hal-hal semacam itu, 
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meskipun ada banyak orang yang jujur, saleh, dan orang baik di 
dunia. Tetapi kita memiliki bimbingan dari Roh Kudus dan wahyu-
wahyu dari Tuhan, dan Dia telah mengajar kita dengan khusyuk 
di zaman kita sendiri tugas kita yang berhubungan dengan semua 
hal semacam itu.16

Berpakaian dengan sopan dan menaati hukum kesucian 

Para Orang Suci Zaman Akhir hendaknya tidak mengikuti mode 
dan ketidaksopanan dari dunia. Kita adalah umat Tuhan. Dia meng-
harapkan kita hidup bersih, bajik, menjaga pikiran kita tetap ber-
sih dan benak kita tetap murni serta setia dalam mematuhi semua 
perintah-Nya yang lain. Mengapa kita harus mengikuti dunia, me-
ngapa kita tidak dapat bersikap sopan, mengapa kita tidak dapat 
melakukan hal-hal yang Tuhan ingin agar kita lakukan? 17

Sewaktu saya berjalan di sepanjang jalan menuju atau dari Ge-
dung Kantor Gereja, saya melihat para wanita baik yang masih 
muda maupun yang lebih tua, banyak di antaranya adalah “putri-
putri Sion,” yang berpakaian tidak sopan [lihat Yesaya 3:16–24]. Saya 
menyadari bahwa zaman dan mode berubah .… [Tetapi] asas keso-
panan dan kepatutan masih sama .… Standar-standar yang dinya-
takan oleh Pembesar Umum Gereja adalah agar wanita, dan juga 
pria, hendaknya berpakaian dengan sopan. Mereka diajarkan peri-
laku dan sopan santun yang baik setiap saat.

Menurut pendapat saya, adalah menyedihkan bagi “putri-putri 
Sion” ketika mereka berpakaian secara tidak sopan. Selain itu, per-
nyataan ini ditujukan kepada pria maupun wanita. Tuhan memberi-
kan perintah-perintah kepada orang Israel di zaman dahulu bahwa 
baik pria maupun wanita hendaknya menutupi tubuh mereka dan 
mematuhi hukum kesucian setiap saat.

Saya mengimbau kepada semua orang untuk menerapkan hu-
kum kesopanan dan kesucian dan kepada semua anggota Gereja, 
baik pria maupun wanita, untuk hidup murni, bersih dalam kehi-
dupan mereka, dan patuh pada perjanjian-perjanjian dan perintah-
perintah yang telah Tuhan berikan kepada kita ….

… Mengenakan pakaian yang tidak sopan, yang mungkin ke-
lihatannya sepele, mengambil sesuatu dari para remaja putri dan 
remaja putra kita di Gereja. Ini akan membuat lebih sulit untuk 
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menaati asas-asas kekal yang kita semua harus ikuti jika kita ingin 
kembali ke hadirat �apa kita di surga.18

2
Berkat-berkat yang dijanjikan kepada yang setia jauh 

lebih besar daripada kesenangan sementara dari dunia.

[Seorang anggota Gereja pernah berkata bahwa dia] tidak begitu 
mengerti ketika dia membayar persepuluhan dan mematuhi Firman 
Kebijaksanaan, selalu berdoa, dan berusaha patuh terhadap semua 
perintah yang telah Tuhan berikan kepadanya, namun dia masih 
harus bergumul untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya; se-
mentara tetangganya melanggar hari Sabat, saya rasa dia juga me-
rokok dan minum minuman keras; dia memiliki apa yang disebut 
dunia sebagai hal yang menyenangkan, dia tidak peduli terhadap 
ajaran-ajaran Tuhan kita dan Juruselamat Yesus Kristus, namun dia 
menjadi makmur.

Anda tahu, ada banyak sekali di antara anggota Gereja kita yang 
memikirkan mengenai hal itu dalam benak mereka dan bertanya-
tanya mengapa ini bisa terjadi. Mengapa orang ini tampaknya di-
berkati dengan semua hal yang baik dari dunia—kebetulan, banyak 
dari hal-hal yang dia anggap baik sesungguhnya adalah buruk—
dan begitu banyak anggota Gereja yang bergumul, bekerja dengan 
tekun untuk bertahan di dunia.

Jawaban terhadap pertanyaan itu adalah mudah. Jika saya ter-
kadang, dan sesekali saya melakukannya, pergi menonton pertan-
dingan sepakbola atau pertandingan baseball atau tempat hiburan 
lainnya, saya selalu akan dikelilingi oleh pria dan wanita yang 
menghisap rokok atau cerutu atau menggunakan pipa cerutu. Itu 
sangat menjengkelkan, dan saya merasa sedikit terganggu. Saya bi-
asanya berpaling kepada Sister Smith, dan saya biasanya menga-
takan sesuatu kepadanya, dan dia berkata, “Ya, sekarang, engkau 
tahu apa yang telah engkau ajarkan kepada saya. Engkau berada 
di dalam dunia mereka. Ini adalah dunia mereka.” Dan itu mengi-
ngatkan saya terhadap fakta bahwa ya, kita berada di dalam dunia 
mereka, tetapi kita tidak harus menjadi bagian darinya. 

Jadi, karena ini adalah dunia mereka, mereka menjadi makmur, 
tetapi, brother dan sister yang baik, dunia mereka akan berakhir ….
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Harinya akan tiba ketika kita tidak akan memiliki dunia ini. Du-
nia akan diubah. Kita akan memperoleh dunia yang lebih baik. Kita 
akan memiliki dunia dengan kehidupan yang saleh, karena ketika 
Kristus datang, Dia akan membersihkan bumi.19

Jika kita mau mencari dengan tekun, berdoa selalu, percaya, dan 
hidup jujur, kita memiliki janji Tuhan bahwa segala sesuatu akan 
bekerja bersama demi kebaikan kita [lihat A&P 90:24]. Ini bukan 
janji bahwa kita akan bebas dari percobaan dan masalah dalam ke-
hidupan, karena keadaan percobaan ini dirancang untuk memberi 
kita pengalaman dan situasi-situasi yang sulit dan bertentangan.

Kehidupan tidak pernah dimaksudkan mudah, tetapi Tuhan te-
lah berjanji bahwa Dia akan menyebabkan semua percobaan dan 
kesulitan memberikan kebaikan bagi kita. Dia akan memberi kita 
kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi dunia dan untuk te-
tap kuat dalam iman meskipun menghadapi semua perlawanan. 
Ini adalah janji bahwa kita akan memiliki kedamaian meskipun ter-
dapat huru-hara dan kesulitan di dunia. Dan terlebih penting lagi, 
ini adalah janji bahwa ketika kehidupan ini berakhir, kita akan me-
menuhi syarat untuk memperoleh kedamaian kekal di hadirat-Nya 
yang wajah-Nya telah kita cari, yang hukum-hukum-Nya telah kita 
patuhi, dan yang telah kita pilih untuk layani.20

3
Sewaktu kita mengutamakan kerajaan Allah dalam 

kehidupan kita, kita bertindak sebagai terang bagi dunia 
dan memberikan teladan kepada orang lain untuk diikuti.

Orang Suci Zaman Akhir adalah seperti sebuah kota yang ditem-
patkan di atas bukit yang tidak dapat disembunyikkan, dan seperti 
lilin yang memberikan terang kepada semua yang berada di dalam 
rumah. Adalah tugas kita untuk memastikan terang kita bersinar se-
bagai teladan dalam kesalehan, tidak saja kepada orang yang ting-
gal di antara kita, melainkan kepada orang-orang di seluruh bumi. 
[lihat Matius 5:14–16].21

Kami ingin melihat para Orang Suci di setiap bangsa menerima 
berkat-berkat penuh dari Injil dan berdiri sebagai pemimpin rohani 
di negara-negara mereka.22
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�rother dan sister, marilah kita mematuhi perintah-perintah Allah 
sebagaimana perintah itu telah diwahyukan. Marilah kita membe-
rikan teladan yang dapat dilihat orang di bumi, agar mereka, saat 
melihat pekerjaan baik kita, bisa terilhami untuk bertobat dan me-
nerima kebenaran dan menerima rencana keselamatan, agar me-
reka dapat menerima keselamatan dalam kerajaan selestial Allah.23

Saya berdoa agar para Orang Suci akan tetap kuat melawan te-
kanan-tekanan dan bujukan-bujukan dari dunia; agar mereka akan 
mengutamakan dalam kehidupan mereka hal-hal dari kerajaan 
Allah; agar mereka akan tetap setia terhadap setiap kepercayaan 
yang diberikan kepada mereka dan mematuhi setiap perjanjian.

Saya berdoa untuk generasi muda dan penerus agar mereka 
menjaga pikiran dan tubuh mereka tetap bersih—bersih dari amo-
ralitas, dari penyalahgunaan obat-obatan, dan dari sikap membe-
rontak dan menentang tata kesopanan yang melanda negara.

Ya �apa, curahkanlah Roh-Mu kepada anak-anak-Mu ini agar 
mereka dapat diselamatkan dari bahaya-bahaya dunia dan tetap 
bersih dan murni, sehingga menjadi calon yang layak untuk kem-
bali ke hadirat-Mu dan tinggal bersama-Mu.

Dan biarlah kepedulian-Mu yang penuh perlindungan berada 
bersama semua orang yang mencari wajah-Mu dan yang berjalan 
di jalan-Mu dalam integritas jiwa mereka, agar mereka dapat men-
jadi terang bagi dunia, alat dalam tangan-Mu untuk membawa tu-
juan-tujuan-Mu di bumi.24

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Sewaktu	Anda	membaca	“Dari	Kehidupan	Joseph	Fielding	Smith,”	

pikirkanlah mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi orang 
muda di zaman sekarang ketika orang tua atau pemimpin me-
reka yang sudah dewasa tidak berada bersama mereka. Apa yang 
dapat kita lakukan untuk membantu remaja tetap setia dalam 
 situasi-situasi seperti itu?

•	 Apa	beberapa	berkat	yang	datang	kepada	kita	sewaktu	kita	me-
matuhi perintah-perintah yang disebutkan dalam bagian 1?
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•	 Bagaimanakah	Anda	dapat	menggunakan	ajaran-ajaran	dalam	ba-
gian 2 untuk membantu seseorang yang diganggu oleh hal-hal 
dari dunia? �agaimanakah kita dapat menemukan “kedamaian da-
lam hati kita meskipun terdapat huru-hara dan kesulitan  dunia”?

•	 Bagaimanakah	teladan	kita	dapat	membantu	orang	lain	mening-
galkan cara-cara dunia? (Lihat bagian 3). Kapan Anda pernah 
melihat kekuatan teladan kesalehan? Pikirkanlah mengenai apa 
yang dapat Anda lakukan untuk memberikan teladan kesalehan 
untuk keluarga Anda dan orang lain.

Tulisan Suci yang Berhubungan
Matius 6:24; Markus 8:34–36; Yohanes 14:27; Filipi 2:14–15; 

Moroni 10:30, 32

Bantuan Mengajar
“Anda dapat menyatakan kasih kepada mereka yang Anda ajar me-

lalui mendengarkan dengan penuh perhatian pada mereka dan de-
ngan tulus menunjukkan perhatian dalam kehidupan mereka. Kasih 
seperti Kristus memiliki kuasa untuk melembutkan hati dan mem-
bantu orang-orang mudah menerima terhadap bisikan-bisikan dari 
Roh” (Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia [1999], 46).

Catatan
 1. Joseph Fielding Smith Jr. and John J. 

Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), 287–288.
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 16. “The Spirit of Reverence and Worship,” 
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“tetapi Petrus berkata: emas dan perak tidak ada padaku, tetapi 
apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: demi nama yesus 

kristus, orang nazaret itu, berjalanlah!” (kisah para Rasul 3:6).
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Kasih dan Kepedulian Terhadap 
Semua Anak Bapa Surgawi Kita

“Saya rasa jika semua orang mengetahui dan 
memahami siapa mereka, dan sadar akan sumber 
ilahi yang dari sumber tersebut mereka berasal, … 

mereka akan saling memiliki perasaan kebaikan dan 
kekerabatan yang akan mengubah keseluruhan gaya 

hidup dan mendatangkan kedamaian di bumi.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Joseph Fielding Smith Jr. dan John J. Stewart mengamati, “Justru 
melalui hal-hal kecil penuh perhatian dalam kehidupan yang da-
pat memperlihatkan paling jelas siapa Joseph Fielding Smith yang 
sebenarnya.” Kemudian mereka membagikan tiga contoh “hal-hal 
kecil penuh perhatian” yang telah dia lakukan:

“Suatu hari dalam sebuah konferensi Gereja di Tabernakel Mor-
mon di Alun-Alun �ait Suci seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, 
merasa senang berada di sana untuk pertama kalinya, datang lebih 
awal untuk memastikan agar mendapat tempat duduk dekat bagian 
depan .… Tepat sebelum pertemuan dimulai, dan ketika semua 
tempat duduk telah ditempati, seorang penjaga pintu meminta anak 
laki-laki tersebut untuk memberikan kursinya kepada seorang Se-
nator Amerika Serikat yang datang terlambat. Dengan lembut anak 
laki-laki tersebut mematuhi, dan berdiri di lorong, merasa kecewa, 
malu, dan menangis.” Presiden Joseph Fielding Smith memerhati-
kan anak muda tersebut dan memberikan isyarat kepadanya untuk 
datang ke atas [ke podium]. Ketika anak laki-laki memberi tahu dia 
apa yang telah terjadi kepadanya dia berkata, ‘Penerima tamu itu 
tidak berhak melakukan itu kepadamu. Tetapi silakan, kamu bisa 
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duduk di samping saya,’ dan dia berbagi tempat duduk dengannya, 
di tengah-tengah para rasul Gereja.

Suatu hari sewaktu dia sedang mewawancarai sekelompok pe-
muda yang akan berangkat untuk menunaikan misi dua tahun un-
tuk Gereja, [dia] memerhatikan seorang anak laki-laki dari desa 
telah ditugaskan ke Kanada bagian timur. ‘Nak, di sana dingin. Apa-
kah Anda memiliki mantel hangat yang baik?’ ‘Tidak pak, saya be-
lum punya.’ Dia membawa pemuda tersebut ke seberang jalan ke 
toko serba ada dan membelikan dia mantel paling hangat yang ada 
dalam stok.

Pada hari dia didukung dalam konferensi sebagai presiden Ge-
reja seorang gadis kecil berusaha menerobos kerumunan orang 
banyak setelah pertemuan dan menggapai tangannya. Dia begitu 
tersentuh dengan isyarat gadis kecil ini sehingga dia membungkuk 
dan menggendong anak tersebut di kedua lengannya. Dia mengeta-
hui bahwa namanya Venus Hobbs, … tidak lama lagi akan berusia 
empat tahun. Pada hari ulang tahunnya Venus menerima telepon 
kejutan: Joseph Fielding Smith dan istrinya menelepon jarak jauh 
untuk menyanyikan ‘Selamat Ulang Tahun’ kepadanya.” 1

Tindakan-tindakan yang baik hati ini bukan merupakan peristiwa 
yang langka tetapi bagian dari sebuah pola seumur hidup. Presiden 
Smith adalah “seorang pria yang memiliki sifat lemah lembut dan 
rasa iba yang sangat tinggi. Kehidupannya adalah rentetan peris-
tiwa yang terjadi secara berulang-ulang dalam memberikan bantuan 
kepada yang membutuhkan, penghiburan kepada yang hatinya re-
muk, nasihat kepada yang bingung dan dalam memberikan teladan 
kasih amal yaitu ‘kasih murni Kristus.’ [Moroni 7:47]” 2

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Dengan pengetahuan bahwa Allah adalah Bapa 
bagi semua orang, kita berkeinginan untuk 

mengasihi dan memberkati orang lain

Saya rasa jika semua orang mengetahui dan memahami siapa me-
reka, dan sadar akan sumber ilahi yang dari sumber tersebut me-
reka berasal, dan dari potensi tak terbatas yang merupakan bagian 
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dari warisan mereka, mereka akan saling memiliki perasaan keba-
ikan dan kekerabatan yang akan mengubah keseluruhan gaya hi-
dup dan mendatangkan kedamaian di bumi.

Kita percaya terhadap martabat dan asal usul ilahi manusia. 
Iman kita didasarkan pada fakta bahwa Allah adalah �apa kita, dan 
bahwa kita adalah anak-anak-Nya, dan bahwa semua manusia ada-
lah saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam keluarga kekal 
yang sama.

Sebagai anggota dari keluarga-Nya, kita pernah tinggal bersama-
Nya sebelum landasan bumi ini diletakkan, dan Dia menahbiskan 
dan menetapkan rencana keselamatan yang dengan rencana terse-
but kita memperoleh kesempatan istimewa untuk berkembang dan 
maju sewaktu kita berusaha untuk melakukannya.

Allah yang kita sembah adalah Makhluk yang dimuliakan, yang 
memiliki semua kuasa dan kesempurnaan, dan Dia telah mencip-
takan manusia dalam rupa dan kemiripan-Nya, dengan karakteris-
tik dan sifat-sifat itu yang Dia miliki sendiri.

Dan dengan demikian kepercayaan kita terhadap martabat dan 
tujuan manusia adalah bagian yang penting dari teologi dan gaya 
hidup kita. Ini adalah landasan dasar dari ajaran Tuhan kita bahwa 
“hukum yang terutama dan pertama” adalah: “Kasihilah Tuhan, 
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap akal budimu”; dan hukum yang kedua yang sama 
dengan itu: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” 
(lihat Matius 22:37–39).

Karena Allah adalah �apa kita, kita memiliki keinginan alami un-
tuk mengasihi dan melayani Dia dan untuk menjadi anggota yang 
layak dalam keluarga-Nya. Kita merasa berkewajiban untuk me-
lakukan apa yang Dia ingin agar kita lakukan, untuk mematuhi 
perintah-perintah-Nya dan hidup selaras dengan standar-standar 
Injil-Nya—yang semuanya merupakan bagian penting dari ibadah 
yang sejati.

Dan karena semua manusia adalah saudara kita, kita memiliki 
keinginan untuk mengasihi dan memberkati dan menemani me-
reka—dan juga kita menerima ini sebagai bagian yang penting dari 
ibadah yang sejati.
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Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan di Gereja ber-
fokus pada hukum ilahi bahwa kita hendaknya mengasihi dan me-
nyembah Allah dan melayani sesama manusia.

Maka, tidaklah mengherankan, bahwa sebagai Gereja dan se-
bagai umat kita memiliki kepedulian yang mendalam dan ber-
kelanjutan terhadap kesejahteraan semua anak �apa kita. Kita 
mengupayakan kesejahteraan duniawi dan rohani mereka disertai 
dengan kesejahteraan kita sendiri. Kita berdoa untuk mereka seba-
gaimana kita berdoa untuk diri kita sendiri, dan kita berusaha untuk 
hidup sedemikian rupa sehingga mereka, dengan melihat peker-
jaan kita, bisa dituntun untuk memuliakan �apa kita yang ada di 
surga. [lihat Matius 5:16] 3

2
Sewaktu kita saling mengasihi dan mendukung, kita 

menjadi kekuatan dalam dunia untuk kebaikan.

“Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala 
 perintah-Ku” [Yohanes 14:15].

Kata-kata ini disampaikan oleh Tuhan kepada murid-murid-Nya 
hanya beberapa jam sebelum kematian-Nya, sementara Dia telah 
berkumpul bersama mereka untuk makan paskah, dan memberi 
mereka petunjuk terakhir sebelum Dia harus menderita untuk  dosa-
dosa dunia. Pada kesempatan yang sama itu, dan tidak lama sebe-
lum pernyataan ini dikeluarkan, Dia merujuk pada hal yang sama, 
ketika Dia berfirman:

“Hai anak-anak-Ku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama 
kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan 
kepada orang-orang Yahudi: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin 
kamu datang, demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga 
kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu 
supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku mengasihi kamu, 
demikian pula kamu harus saling mengasihi. [Yohanes 13:33–34] 

… Kita bukan sekadar teman; kita adalah saudara laki-laki dan 
saudara perempuan, anak-anak Allah, yang telah memisahkan diri 
dari dunia, seperti yang telah saya firmankan, untuk membuat per-
janjian, untuk menaati hukum-hukum-Nya dan untuk mematuhi 
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semua hal yang diberikan kepada kita melalui ilham. Kita diperin-
tahkan untuk saling mengasihi. “Sebuah perintah baru,” Tuhan te-
lah berfirman, meskipun demikian seperti banyak perintah lainnya 
ini adalah perintah lama sebagaimana kekekalan itu sudah lama 
ada. Tidak pernah ada sebelumnya di mana perintah itu tidak ada 
dan tidak penting bagi keselamatan, meskipun demikian perintah 
itu selalu baru. Perintah Tuhan tidak pernah menjadi usang, karena 
perintah itu adalah benar.4

Saya percaya bahwa kita memiliki tugas kudus untuk saling me-
ngasihi, untuk saling memercayai, untuk memiliki iman terhadap 
satu sama lain, tugas kita adalah untuk mengabaikan  kesalahan- 
kesalahan dan kegagalan-kegagalan satu sama lain, dan tidak 
 membesar- besarkannya dalam pandangan kita sendiri dan demi-
kian juga di hadapan dunia. Kita hendaknya tidak saling  mencari-
cari kesalahan, tidak memfitnah, tidak berbicara jahat, terhadap 
satu sama lain, di Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci 
 Zaman Akhir. Kita hendaknya setia terhadap satu sama lain dan 
terhadap setiap asas dari agama kita dan tidak saling cemburu, 
juga tidak saling marah, dan hendaknya tidak ada perasaan dalam 

ketika kita membantu orang lain, kita 
menunjukkan kasih kita kepada mereka.
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hati kita yang tidak bersedia untuk saling memaafkan pelang-
garan kita. Hendaknya tidak ada perasaan dalam hati anak-anak 
Allah untuk tidak mengampuni setiap orang, tidak peduli siapa 
pun dia ….

… Kita hendaknya tidak menyimpan perasaan dendam terha-
dap satu sama lain, melainkan memiliki perasaan yang mengam-
puni dan kasih persaudaraan, terhadap satu sama lain. Marilah kita 
masing-masing mengingat kegagalan dan kelemahan kita sendiri 
dan berusaha untuk memperbaikinya. Kita belum mencapai kondisi 
yang sempurna, kondisi ini hampir tidak diharapkan untuk kita mi-
liki dalam kehidupan ini, akan tetapi melalui bantuan Roh Kudus, 
adalah memungkinkan bagi kita untuk bersatu bersama melihat 
dengan mata kepala sendiri dan mengatasi dosa-dosa dan ketidak-
sempurnaan kita. Jika kita mau melakukan hal ini, mematuhi semua 
perintah Tuhan, kita akan menjadi kekuatan dalam dunia untuk ke-
baikan; kita akan mengalahkan dan mengatasi semua kejahatan, se-
mua perlawanan terhadap kebenaran, dan mendatangkan banyak 
kebenaran di muka bumi. Karena Injil akan disebarkan dan orang 
di dunia akan merasakan pengaruh yang akan dicurahkan dari umat 
Sion, dan mereka akan cenderung memiliki keinginan untuk berto-
bat dari dosa-dosa mereka dan menerima kebenaran.5

3
Kita mengungkapkan kasih kepada sesama 

manusia dengan melayani mereka.

Juruselamat kita datang ke dunia untuk mengajar kita agar sa-
ling mengasihi, dan sewaktu pelajaran besar itu dinyatakan melalui 
penderitaan besar dan kematian-Nya agar kita dapat hidup, tidak-
kah kita seharusnya mengungkapkan kasih kita kepada sesama ma-
nusia dengan melayani mereka? ….

Pelayanan harus diberikan kepada orang lain. Kita harus mem-
berikan bantuan kita kepada yang tidak beruntung, kepada mereka 
yang belum mendengar kebenaran dan yang berada dalam kege-
lapan rohani, kepada yang membutuhkan, kepada yang tertindas. 
Apakah Anda mengalami kegagalan? Marilah kita memikirkan me-
ngenai perkataan dari penyair, Will L. Thompson …. Syair tersebut 
dimulai dengan kata-kata berikut:
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“Sudahkah ‘ku berbuat baik di dunia?
Menolong ‘rang yang butuhkan?
Menghibur yang susah,
Membuat orang senang?
Jika b’lum ‘ku t’lah gagal” [Nyanyian Rohani, no. 101] 6

Misi kita adalah kepada seluruh dunia—untuk kedamaian, dan 
pengharapan, dan kebahagiaan, dan keselamatan duniawi dan ke-
kal bagi semua anak �apa kita .… Dengan segala kemampuan saya 
untuk membujuk, saya mendorong umat ini untuk terus membantu 
dan memberkati kehidupan semua anak �apa di mana pun mereka.7

4
Kita perlu menghargai dan mengasihi 
orang sebagaimana mereka adanya.

Ketika saya masih kecil, kami memiliki seekor kuda yang di-
beri nama Junie. Dia adalah salah satu binatang yang paling cerdas 
yang pernah saya lihat. Dia terlihat hampir seperti manusia dalam 
hal kemampuannya. Saya tidak bisa mengunci dia dalam kandang 
karena dia terus-menerus berhasil melepaskan tali pada pintu kan-
dang tersebut. Saya biasanya menempatkan tali yang terhubung 
pada setengah pintu kandang di bagian atas tiang, tetapi dia ber-
hasil mengangkatnya dengan hidung dan giginya. Lalu dia keluar 
ke lapangan.

Di lapangan terdapat keran air yang digunakan untuk mengisi 
bak air tempat minum binatang kami. Junie bisa menghidupkan ke-
ran ini dengan giginya dan kemudian membiarkan air terus meng-
alir. Ayah saya biasanya mengeluh kepada saya karena saya tidak 
bisa membuat kuda itu terkunci di dalam kandang. Dia tidak per-
nah melarikan diri; dia hanya menghidupkan keran air dan kemu-
dian berjalan di sekeliling rumput atau di kebun. Di tengah malam, 
saya sering mendengar air keran mengalir dan kemudian saya ha-
rus bangun dan mematikannya dan mengunci Junie kembali da-
lam kandang.

Ayah saya mengisyaratkan bahwa kuda tersebut tampaknya le-
bih pintar daripada saya. Suatu hari ayah memutuskan bahwa dia 
akan mengunci kuda tersebut di dalam kandang agar dia tidak bisa 
keluar. Ayah mengambil tali yang biasanya diikatkan di bagian atas 
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tiang dan mengancingnya di sekeliling tiang dan di bawah palang 
kayu, dan kemudian berkata, “Gadis manis, mari kita lihat apakah 
kamu bisa keluar ke sana sekarang!” Saya dan ayah saya mening-
galkan kandang dan mulai berjalan kembali ke rumah; dan sebelum 
kami tiba di rumah, Junie sudah berada di sisi kami. Dia kemudian 
pergi dan menghidupkan keran air kembali.

Saya mengisyaratkan bahwa sekarang, barangkali, dia kira-kira 
sama pintarnya dengan kami semua. Kami tidak bisa membuat Ju-
nie terkunci dalam kandangnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia 
adalah kuda yang buruk, karena dia tidak demikian. Ayah tidak ber-
maksud untuk menjual atau menukarnya, karena dia memiliki be-
gitu banyak sifat baik lainnya yang mengimbangi satu kesalahan 
kecil ini.

Kuda tersebut adalah kuda yang dapat dipercaya dan dapat dian-
dalkan dalam menarik kereta kuda sebagaimana dia mahir keluar 
dari kandang. Dan ini penting, kerena Ibu adalah seorang bidan 
yang berlisensi. Ketika Ibu dipanggil untuk tugas menolong mela-
hirkan anak di suatu tempat di lembah, biasanya di tengah malam, 
saya harus bangun, mengambil lampu lentera dari gudang, dan me-
masangkan tali Junie pada kereta kuda.

Saya baru berusia kira-kira sepuluh atau sebelas tahun pada waktu 
itu; kuda tersebut harus lembut namun cukup kuat untuk membawa 
saya dan Ibu ke semua tempat di lembah, dan dalam segala jenis cu-
aca. Namun, satu hal yang tidak pernah dapat saya pahami adalah 
mengapa kebanyakan bayi harus dilahirkan di malam hari dan begitu 
banyak dari kelahiran tersebut terjadi di musim dingin.

Saya sering harus menunggu Ibu di dalam kereta kuda, dan ke-
mudian senang ditemani oleh Junie tua yang lembut. Pengalaman 
dengan kuda ini sangat baik buat saya, karena pada usia dini dalam 
kehidupan saya harus belajar mengasihi dan menghargai kuda se-
bagaimana dia adanya. Dia adalah seekor kuda yang luar biasa de-
ngan hanya beberapa kebiasaan buruk. Orang sangat mirip dalam 
beberapa hal. Tidak satu pun di antara kita yang sempurna; namun 
kita masing-masing berusaha untuk menjadi sempurna, bahkan se-
bagaimana �apa kita di surga adalah sempurna. Kita perlu meng-
hargai dan mengasihi orang sebagaimana mereka adanya.
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Mungkin Anda perlu mengingat ini ketika Anda mengevalu-
asi orang tua atau guru atau pemimpin lingkungan dan pasak atau 
 teman-teman Anda—atau saudara laki-laki dan saudara perempuan 
Anda. Pelajaran ini senantiasa membekas dalam diri saya—untuk me-
lihat sisi yang baik dalam diri orang meskipun kita berusaha mem-
bantu mereka mengatasi satu atau dua kebiasaan yang buruk ….

Saya belajar sejak dini dalam kehidupan untuk mengasihi dan 
tidak menghakimi orang lain, selalu berusaha untuk mengatasi 
 kelemahan-kelemahan saya sendiri.8

5
Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati 

kita dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita 
sendiri, kita selaras dengan semua hukum yang sakral.

“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.

Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan 
kitab para nabi.Matius 22:37–40.

Dengan kata lain, semua yang telah diungkapkan bagi kesela-
matan manusia dari awal hingga zaman kita sendiri dikelilingi, di-
cakup, dan merupakan bagian dari dua hukum yang utama ini. 
Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap 
jiwa, dan dengan segenap pikiran, dan mengasihi sesama manusia 
seperti diri kita sendiri, maka tidak ada hal lain lagi yang lebih di-
inginkan. Maka kita akan selaras dengan keseluruhan hukum sakral 
itu. Jika kita bersedia hidup selaras dengan kedua perintah utama 
ini—dan pada akhirnya kita harus melakukannya jika kita ingin la-
yak tinggal di hadirat Allah—maka kejahatan, kecemburuan, am-
bisi, iri hati, dan pertumpahan darah, dan semua dosa dalam bentuk 
apa pun akan disingkirkan dari bumi. Maka akan datang hari keda-
maian dan kebahagiaan kekal. Sungguh itu merupakan hari yang 
mulia! Kita telah diberkati dengan pemahaman yang cukup untuk 
mengetahui bahwa keadaan seperti itu paling diinginkan dan akan 
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ditegakkan di antara manusia tentang peran �apa sebagai Allah dan 
tentang persaudaraan manusia yang sempurna.

… Dapatkah kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan de-
ngan segenap jiwa? Dapatkah kita mengatakan kita peduli terhadap 
kesejahteraan sesama manusia sebagaimana kita peduli terhadap 
kesejahteraan diri kita sendiri? 9

Marilah kita mengasihi Tuhan karena ini adalah landasan dari se-
gala sesuatu. Ini adalah perintah yang pertama, dan perintah kedua, 
yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti diri 
kita sendiri, dan setelah kita melakukan itu kita telah menggenapi 
hukum, karena tidak ada yang akan dibiarkan tanpa diselesaikan.10

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Pikirkanlah	“hal-hal	kecil	penuh	perhatian”	yang	dilakukan	oleh	

Presiden Joseph Fielding Smith kepada orang lain (lihat “Dari Ke-
hidupan Joseph Fielding Smith”). Apa yang dapat kita lakukan 
untuk menetapkan pola kebaikan hati yang serupa dalam kehi-
dupan kita?

•	 Bagaimanakah	ajaran-ajaran	dalam	bagian	1	dapat	membantu	
kita menjadi orang yang baik hati dan penuh kasih terhadap 
oarng-orang di sekitar kita?

•	 Apa	yang	membuat	Anda	terkesan	mengenai	nasihat	Presiden	
Smith di bagian 2? Apa menurut Anda yang akan menjadi “keku-
atan dalam dunia untuk kebaikan” sewaktu kita mengikuti nasi-
hat ini?

•	 Apa	yang	telah	Yesus	lakukan	untuk	“mengajar	kita	agar	saling	
mengasihi”? (lihat bagian 3). Dalam hal-hal apa kita dapat meng-
ikuti teladan-Nya?

•	 Tinjaulah	cerita	mengenai	kuda	yang	bernama	Junie	(lihat	ba-
gian 4). Mengapa menurut Anda penting untuk “menghargai dan 
mengasihi orang sebagaimana mereka adanya”? Apa yang dapat 
kita lakukan untuk melihat sisi yang baik dalam diri orang bah-
kan meskipun kita berusaha untuk membantu mereka menga-
tasi kebiasaan-kebiasaan buruk?
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•	 Apakah	maknanya	bagi	Anda	untuk	mematuhi	perintah-perintah	
dalam Matius 22:37–40? (untuk beberapa contoh, lihat bagian 5). 
Mengapa kita hendaknya “selaras dengan keseluruhan hukum 
sakral” ketika kita mematuhi perintah-perintah ini?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Kisah para Rasul 17:28–29; Roma 8:16–17; 1 Yohanes 4:18–21; 

Mosia 2:17; 18:8–10; Moroni 7:45–48

Bantuan Mengajar
Pertimbangkahlah untuk meminta peserta membaca subjudul da-

lam bab dan memilih sebuah bagian yang bermakna bagi mereka 
atau keluarga mereka. Undanglah mereka untuk mempelajari ajar-
an-ajaran Presiden Smith di bagian tersebut, termasuk pertanyaan-
pertanyaan yang menyertainya pada akhir bab. Kemudian mintalah 
anggota kelas untuk membagikan apa yang telah mereka pelajari.

Catatan
 1. Dalam Joseph Fielding Smith Jr. and 

John J. Stewart, The Life of Joseph 
Fielding Smith (1972), 10–11.

 2. S. Perry Lee, “Church Expresses 
Devotions to President Smith,” Church 
News, 14 Juli, 1956, 2.

 3. Dalam Conference Report, April 1970, 
4–5.

 4. Dalam Conference Report, Oktober 
1920, 53–55.

 5. Dalam Conference Report, April 1915, 
119–120.

 6. Dalam Conference Report, April 1968, 
12.

 7. Dalam Conference Report, April 1970, 
4.

 8. “My Dear Young Fellow Workers,” New 
Era, Januari 1971, 4–5.

 9. Dalam Conference Report, April 1943, 
12.

 10. Dalam Conference Report, Oktober 
1920, 59.
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Penatua joseph Fielding Smith tahun 1910, tidak 
lama setelah dia ditahbiskan sebagai Rasul 
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Mengabarkan Injil 
kepada Dunia

“Kami telah merasakan buah-buah Injil dan 
mengetahui itu adalah baik, dan kami ingin agar 
semua orang mau menerima berkat-berkat yang 
sama dan roh yang sama yang telah dicurahkan 

dengan begitu berlimpah ke atas kami.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Joseph Fielding Smith dan istrinya, Louie, tidak terkejut ketika 
mereka menerima sepucuk surat, yang ditandatangani oleh Presi-
den Lorenzo Snow, memanggil Joseph untuk melayani misi  penuh 
waktu. Di masa-masa awal Gereja itu, pria yang telah menikah se-
ring melayani jauh dari rumah. Jadi ketika surat itu tiba pada tanggal 
17 Maret 1899, kira-kira satu bulan sebelum perayaan ulang tahun 
pertama pernikahan mereka, Joseph dan Louie menerima kesem-
patan itu dengan iman dan keberanian, bercampur dengan kese-
dihan karena akan terpisah selama dua tahun.

Penatua Smith melayani misi di Inggris, kira-kira 4.700 mil (kira-
kira 7.600 kilometer) dari rumah. Dia dan Louie sering saling berki-
rim surat—surat-surat yang dipenuhi dengan ungkapan kasih dan 
kesaksian. Dalam salah satu di antara surat-surat pertama Penatua 
Smith kepada Louie, dia menulis: “Saya tahu bahwa pekerjaan di 
mana saya telah dipanggil untuk melakukannya adalah pekerjaan 
Allah atau kalau tidak saya tidak akan bertahan di sini satu menit 
pun, tidak, atau saya tidak akan bersedia meninggalkan rumah. Te-
tapi saya tahu bahwa kebahagiaan kita bergantung pada kesetiaan 
saya sementara saya berada di sini. Saya harus rela melakukan pe-
kerjaan ini karena kasih saya kepada umat manusia sebagaimana Ju-
ruselamat kita telah menderita untuk kita .… Saya berada di tangan 
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�apa Surgawi kita dan Dia akan mengawasi saya dan melindungi 
saya jika saya melakukan kehendak-Nya. Dan Dia akan menyertai 
saya sementara saya berada jauh dan menjagamu dan melindung-
imu dalam segala hal.” 1

Penatua Smith dan rekan-rekan misionarisnya adalah para hamba 
Tuhan yang berdedikasi. Dalam satu surat kepada Louie, dia me-
laporkan bahwa setiap bulan, dia dan rekan-rekan misionaris lain-
nya mendistribusikan kira-kira 10.000 alat bantu misionaris, atau 
pamflet, dan mengunjungi kira-kira 4.000 rumah. Akan tetapi, dia 
mengikuti laporan ini dengan pengamatan yang serius, “Saya tidak 
percaya satu, atau lebih dari satu, alat bantu misionaris dalam setiap 
ratus telah dibaca.” 2 Selama Penatua Smith berada di Inggris, sedi-
kit sekali orang di sana yang menerima pesan Injil yang dipulihkan. 
Dalam dua tahun pelayanannya, “dia tidak berhasil menginsafkan 
seorang pun, tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan satu 
pembaptisan pun, walaupun dia berhasil mengukuhkan satu orang 
yang insaf.” 3 Meskipun tidak bisa melihat banyak hasil dari peker-
jaannya, dia menemukan hiburan dengan mengetahui bahwa dia 
melakukan kehendak Tuhan dan bahwa dia membantu mempersi-
apkan orang yang mungkin akan menerima Injil kemudian dalam 
kehidupan mereka.

Selama kira-kira dua minggu dalam misinya, Penatua Smith ha-
rus tinggal di rumah sakit bersama empat misionaris lainnya. Kelima 
penatua itu telah terkena penyakit cacar, sehingga mereka dikaran-
tina untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Meskipun Pe-
natua Smith menyebut keberadaan mereka di rumah sakit tersebut 
sebagai “pemenjaraan,” dia dan rekan-rekannya memanfaatkannya 
sebaik mungkin. Mereka bahkan membagikan Injil kepada staf ru-
mah sakit. Pada akhir masa tinggal mereka di rumah sakit tersebut, 
Penatua Smith menulis laporan berikut dalam jurnalnya: “Kami te-
lah berteman dengan para juru rawat dan orang-orang lain yang 
mengunjungi kami selama pemenjaraan kami. Kami sering berbi-
cara dengan mereka mengenai Injil; juga meninggalkan buku-buku 
untuk mereka baca. Ketika kami meninggalkan rumah sakit kami 
menyanyikan satu atau dua nyanyian rohani, yang sepertinya te-
lah membuat mereka yang mendengarnya terkesan, karena mereka 
menangis saat kami meninggalkan mereka. Saya rasa kami telah 
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meninggalkan kesan di rumah sakit untuk kebaikan, khususnya 
bagi para juru rawat, yang mengakui bahwa ternyata kami bukan 
jenis orang seperti yang mereka kira sebelumnya dan [bahwa] me-
reka sekarang akan membela kami setiap saat.” 4

Penatua Smith mengakhiri misinya pada bulan Juni 1901. Tujuh 
puluh tahun kemudian, dia kembali ke Inggris sebagai Presiden 
Gereja untuk mengetuai sebuah konferensi area. Pada waktu itu, 
benih-benih yang telah dia dan orang lain tanamkan telah tumbuh 
dan berkembang. Dia bersukacita melihat begitu banyak Orang Suci 
Inggris datang ke pertemuan.5 Dia berkata, “�eberapa pasak Sion, 
sebuah bait suci dikuduskan kepada Tuhan, banyak gedung ling-
kungan dan pasak, dan beberapa pekerjaan misionaris yang sangat 
berhasil—semuanya memberikan kesaksian atas fakta bahwa Ge-
reja telah tumbuh dan berkembang di Inggris Raya.” Dan dia me-
ngatakan bahwa kemajuan di Inggris Raya ini adalah contoh dari 
apa yang akan terjadi di seluruh dunia. Dia menyatakan bahwa In-
jil adalah untuk semua orang dan bahwa “Gereja akan ditegakkan 
di mana-mana, di semua bangsa, bahkan ke ujung-ujung bumi, se-
belum kedatangan kedua Putra Manusia.” 6

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Hanya kita yang memiliki kegenapan Injil 
yang dipulihkan, dan kita menginginkan agar 

semua orang menerima berkat yang sama.

Dalam kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas, dan untuk meng-
genapi perjanjian dan janji-janji yang dibuat kepada para nabi di 
zaman dahulu, Tuhan telah memulihkan di zaman akhir ini kege-
napan Injil abadi-Nya. Injil ini adalah rencana keselamatan. Ini di-
tetapkan dan ditegakkan dalam sidang-sidang kekekalan sebelum 
landasan bumi ini dijadikan, dan ini telah diungkapkan kembali di 
zaman kita untuk keselamatan dan berkat semua anak �apa kita 
di mana pun ….

Hampir enam ratus tahun sebelum Kritus—yaitu, kedatangan-
Nya—Nabi besar Nefi mengatakan kepada umatnya, “… ada satu 
Allah dan satu Gembala atas seluruh bumi.
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Dan waktunya akan tiba Dia akan menyatakan diri-Nya kepada 
segala bangsa ….” (1 Nefi 13:41–42).

Waktu yang dijanjikan itu sekarang telah dimulai. Ini adalah 
waktu yang telah ditentukan bagi pengabaran Injil di seluruh du-
nia dan untuk pembangunan kerajaan Tuhan di setiap bangsa. Ada 
orang yang baik dan saleh di semua bangsa yang akan menerima 
kebenaran; yang akan datang kepada Gereja; dan yang akan men-
jadi terang untuk membimbing umat mereka sendiri ….

… Injil adalah untuk semua orang, dan Tuhan mengharapkan 
mereka yang menerimanya untuk hidup sesuai dengan kebenar-
annya dan untuk menawarkannya kepada mereka yang tinggal di 
negara dan bahasa yang sama.

Dan demikianlah sekarang, dalam semangat kasih dan persau-
daraan, kami mengundang semua orang di mana pun mereka ber-
ada untuk mengindahkan firman mengenai kehidupan kekal yang 
diungkapkan di zaman ini melalui Nabi Joseph Smith dan rekan-
rekannya.

Kami mengundang anak-anak �apa kita lainnya untuk “datang 
kepada Kristus, dan disempurnakan di dalam Dia,” dan untuk me-
nolak dari diri mereka “segala kefasikan” (Moroni 10:32). 

Kami mengundang mereka untuk percaya kepada Kristus dan 
 Injil-Nya, untuk datang kepada gereja-Nya, dan untuk menjadi sa-
lah satu dari para orang suci-Nya.

Kami telah merasakan buah-buah Injil dan mengetahui itu ada-
lah baik, dan kami ingin agar semua orang mau menerima berkat- 
berkat yang sama dan roh yang sama yang telah dicurahkan dengan 
begitu berlimpah ke atas kami.7

Saya menyadari bahwa ada orang-orang yang baik dan saleh di 
antara semua sekte, kelompok, dan agama, dan mereka akan di-
berkati dan dipahalai atas semua kebaikan yang mereka lakukan. 
Tetapi faktanya tetap bahwa hanya kita yang memiliki kegenapan 
semua hukum dan tata cara yang mempersiapkan manusia untuk 
kegenapan berkat dalam kerajaan-kerajaan di atas. Dan demikianlah 
saya mengatakan kepada orang-orang yang baik dan mulia, yang 
jujur dan saleh di mana pun mereka berada: Teruslah melakukan 
semua kebaikan; tetaplah berpegang pada setiap asas benar yang 
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Anda miliki sekarang; tetapi datang dan ambillah terang dan penge-
tahuan lebih lanjut dari Allah yang sama kemarin, hari ini, dan se-
lamanya yang kembali Dia curahkan kepada umat-Nya.8

Saya berdoa agar tujuan-tujuan Tuhan di bumi, baik di dalam 
maupun di luar Gereja, bisa cepat terwujud; agar Dia akan mem-
berkati para Orang Suci-Nya yang setia; dan agar hati banyak orang 
yang mencari kebenaran dan yang hatinya jujur di hadapan Tuhan 
bisa menjadi pewaris bersama kita bagi kegenapan berkat-berkat 
Injil yang dipulihkan.9

2
Semua anggota Gereja memiliki tanggung jawab 
untuk menggunakan kekuatan, tenaga, sumber, 
dan pengaruh mereka untuk mengabarkan Injil.

Kita telah mendengar bahwa kita semua adalah misionaris .… 
Kita semua ditetapkan, bukan melalui penumpangan tangan; kita 

“Setiap orang yang menerima terang injil menjadi terang 
dan penuntun bagi semua orang yang bisa dia ajar.”
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belum memiliki pemanggilan khusus; kita masing-masing belum 
dipanggil untuk melakukan pekerjaan misionaris, tetapi sebagai 
anggota Gereja, karena telah berjanji kepada diri kita sendiri un-
tuk memajukan Injil Yesus Kristus maka kita menjadi misionaris. Itu 
adalah bagian dari tanggung jawab setiap anggota Gereja.10

Dengan hati yang penuh kasih kepada semua manusia, saya 
meminta anggota Gereja untuk belajar dan menjalankan Injil dan 
menggunakan segala kekuatan, tenaga, dan sumber-sumber me-
reka untuk mengabarkannya kepada dunia. Kita telah menerima 
perintah dari Tuhan. Dia telah memberikan perintah ilahi. Dia te-
lah memerintahkan kita untuk maju dengan ketekunan tanpa lelah 
dan menawarkan kepada anak-anak-Nya yang lain kebenaran- 
kebenaran yang menyelamatkan itu yang telah diungkapkan ke-
pada Nabi Joseph Smith.11

Misi kita, adalah untuk melakukan dengan segenap kemampuan 
kita, untuk menyembuhkan, untuk membawa kepada pertobatan, 
sebanyak mungkin anak-anak �apa kita di surga .… Itu adalah ke-
wajiban yang telah Tuhan bebankan kepada Gereja, dan terlebih 
khusus lagi kepada kuorum-kuorum imamat Gereja, dan kewajiban 
ini tetap menjadi milik setiap jiwa.12

Ada banyak di antara kita jiwa-jiwa yang jujur yang belum per-
nah menerima kesempatan, atau belum pernah melakukan upaya 
untuk mencari, agar mereka dapat menemukan kebenaran-kebe-
naran yang mulia ini yang telah diungkapkan melalui wahyu Tuhan. 
Mereka tidak memikirkan mengenai hal-hal ini, mereka tinggal di 
antara kita, kita bergaul dengan mereka dan kita berhubungan de-
ngan mereka setiap hari. Mereka menganggap kita kelompok orang 
yang sangat baik, tetapi merasa aneh terhadap pandangan agama 
kita, dan oleh karena itu mereka tidak memedulikan kepercayaan 
kita, dan oleh karena itu pekerjaan misionaris yang luar biasa ini 
yang sedang kita lakukan di pasak-pasak Sion adalah mengumpul-
kan jiwa-jiwa yang jujur dan setia di sini di antara orang-orang yang 
menurut saya tidak pernah memiliki kesempatan sebelumnya, ya-
itu kesempatan untuk mendengar Injil.13

Kita yang telah menerima kebenaran dari Injil abadi tidak boleh 
puas dengan segala sesuatu kecuali yang terbaik, dan yang terbaik 
itu adalah kegenapan kerajaan �apa; dan untuk itu saya berharap 
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dan berdoa agar kita hidup dan menjadi teladan dalam kesalehan 
kepada semua orang agar tidak seorang pun tersandung, agar ti-
dak seorang pun bimbang, agar tidak seorang pun berpaling dari 
jalan kesalehan, karena sesuatu yang mungkin kita lakukan atau 
ucapkan.14

Ada pengaruh yang memancar tidak saja dari perorangan me-
lainkan dari Gereja. Saya percaya bahwa keberhasilan kita di du-
nia sebagian besar bergantung pada sikap para Orang Suci. Jika 
kita bersatu sepenuhnya, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam 
tindakan-tindakan kita; jika kita mengasihi firman kebenaran, jika 
kita menjalankannya sebagaimana yang Tuhan ingin agar kita laku-
kan, maka itu akan terpancar dari masyarakat ini, dari [para jemaat] 
Orang Suci Zaman Akhir dalam semua masyarakat ini, kepada se-
luruh dunia, suatu pengaruh yang tidak bisa ditahan. Lebih banyak 
pria dan wanita yang jujur akan diinsafkan, karena Roh Tuhan akan 
pergi mendahului kita untuk mempersiapkan jalan .… Jika mereka, 
umat ini, mau menaati perintah-perintah Tuhan maka umat ini akan 
menjadi kekuatan dan kuasa dan pengaruh yang akan melemah-
kan perlawanan dan akan mempersiapkan orang untuk menerima 
terang dari Injil abadi; dan ketika kita gagal mematuhi perintah- 
perintah Tuhan maka kita memikul ke atas diri kita tanggung jawab 
yang memiliki konsekuensi yang mengerikan.

�agaimana saya atau Anda akan merasa ketika dipanggil di ha-
dapan kursi penghakiman jika seseorang menimpakan kesalahan 
kepada saya atau Anda dan mengatakan bahwa “seandainya bu-
kan karena tindakan orang ini atau kelompok ini saya seharusnya 
telah menerima kebenaran, tetapi saya dibutakan karena mereka, 
yang mengaku memiliki pengetahuan Injil, tidak menjalankannya.” 15

Tuhan berfirman jika kita bekerja sepanjang hidup kita dan me-
nyelamatkan satu jiwa pun, betapa akan besar sukacita kita  bersama-
Nya [lihat A&P 18:15]; sebaliknya betapa akan besar kesedihan dan 
penghukuman kita jika melalui tindakan kita, kita telah menyesat-
kan satu jiwa dari kebenaran ini.16

Orang Suci Zaman Akhir, di mana pun mereka berada, adalah 
dan seharusnya menjadi terang bagi dunia. Injil adalah terang yang 
bersinar dalam kegelapan, dan setiap orang yang menerima terang 
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Injil menjadi terang dan penuntun bagi semua orang yang bisa dia 
ajar.

Tanggung jawab Anda … adalah menjadi saksi hidup bagi kebe-
naran dan keilahian pekerjaan Tuhan. Kami berharap Anda akan 
menjalankan Injil dan mengerjakan keselamatan Anda sendiri, se-
hingga orang lain yang melihat perbuatan baik Anda bisa dituntun 
untuk memuliakan �apa kita di surga [lihat Matius 5:16].17

3
Gereja membutuhkan lebih banyak misionaris 

untuk pergi menunaikan tugas Tuhan.

Kita membutuhkan misionaris .… Ladang telah putih; tuaian ba-
nyak; tetapi pekerja sedikit [lihat Lukas 10:2]. Demikian pula ladang 
telah putih dan siap untuk dituai [lihat A&P 4:4] ….

… Misionaris kita pergi melaksanakan pekerjaan misi. Tidak 
ada kuasa apa pun yang mampu menghentikan pekerjaan mereka. 
Itu telah dicoba. Upaya-upaya besar dilakukan di saat sangat awal 

“kami menghargai mereka yang melayani dengan begitu 
berani dalam pekerjaan misionaris yang besar ini.”
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ketika hanya ada beberapa orang misionaris, tetapi kemajuan pe-
kerjaan ini tidak dapat dihentikan. Pekerjaan itu tidak dapat dihen-
tikan sekarang. Pekerjaan itu harus dan akan terus berlanjut sampai 
penduduk bumi memiliki kesempatan untuk bertobat dari dosa-
dosa mereka dan menerima pengampunan dari dosa-dosa mereka 
dan datang kepada Gereja dan kerajaan Allah, sebelum kehancuran 
akhir ini menimpa orang jahat, karena itu telah dijanjikan ….

Dan para misionaris ini, kebanyakan pemuda, yang tidak terla-
tih dalam cara-cara dunia, pergi dengan pesan keselamatan ini dan 
mempermalukan orang yang hebat dan perkasa, karena mereka 
memiliki kebenaran. Mereka mengabarkan Injil ini; orang yang ju-
jur dan tulus mendengarkannya dan bertobat dari dosa-dosa me-
reka dan menjadi anggota Gereja.18

Kami berharap untuk melihat saat ketika setiap pria Orang Suci 
Zaman Akhir yang layak dan memenuhi syarat akan memiliki ke-
sempatan istimewa untuk pergi melaksanakan tugas suruhan Tuhan 
untuk berdiri sebagai saksi bagi kebenaran di bangsa-bangsa di 
bumi.

Sekarang kita memiliki banyak dan dapat menggunakan lebih 
banyak lagi pasangan yang lebih berdedikasi dan senior dalam pe-
kerjaan misionaris yang luar biasa ini, dan kami berharap agar me-
reka yang layak dan memenuhi syarat bersedia membuat persiapan 
yang diperlukan dan menerima panggilan untuk mengabarkan Injil 
dan akan melaksanakan kewajiban mereka dengan sukarela.

Kita juga memiliki dan dapat menggunakan banyak sister muda 
dalam pekerjaan ini, meskipun mereka tidak memiliki tanggung ja-
wab yang sama dengan para misionaris pria, dan hal yang menjadi 
perhatian lebih besar kami mengenai para sister muda ini adalah 
bahwa mereka melakukan ikatan pernikahan yang tepat di bait 
suci Tuhan.

Kami mengundang para anggota Gereja untuk membantu dalam 
bidang keuangan sebagai dukungan terhadap pekerjaan misionaris 
dan memberikan sumbangan uang dengan murah hati untuk pe-
nyebaran Injil.

Kami menghargai mereka yang melayani dengan begitu berani 
dalam pekerjaan misionaris yang besar ini. Joseph Smith berkata: 
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“Setelah semua yang telah dikatakan, tugas yang terbesar dan ter-
penting adalah mengkhotbahkan Injil.” 19

4
Kita harus mengkhotbahkan ajaran-ajaran 

keselamatan sebagaimana yang dicatat dalam 
tulisan suci, dengan mudah dan sederhana 

dan sebagaimana dibimbing oleh Roh.

Di masa-masa awal dispensasi ini, Tuhan berfirman kepada me-
reka yang dipanggil dalam pelayanan-Nya, “agar setiap orang bo-
leh berbicara dalam nama Allah Tuhan, bahkan Juruselamat dunia; 
… Agar kegenapan Injil-Ku boleh dipermaklumkan oleh yang le-
mah dan yang sederhana ke ujung-ujung dunia, dan di hadapan 
raja dan penguasa” (A&P 1:20, 23).

Kepada mereka yang dipanggil “untuk pergi mengkhotbahkan” 
Injil-Nya dan kepada semua “penatua, imam dan pengajar” gere-
ja-Nya, Dia berfirman: Mereka “hendaknya mengajarkan asas-asas 
Injil-Ku, yang ada dalam Kitab Mormon,” dan tulisan suci lain, “se-
bagaimana mereka akan diarahkan oleh Roh” (lihat A&P 42:11–13). 

Sebagai wakil Tuhan kita tidak dipanggil atau diwenangkan un-
tuk mengajarkan filosofi dunia atau teori-teori spekulatif zaman il-
miah kita. Misi kita adalah untuk mengkhotbahkan ajaran-ajaran 
keselamatan dalam kemudahan dan kesederhanaan sebagaimana 
ajaran-ajaran tersebut diwahyukan dan dicatat dalam tulisan suci.

Setelah mengarahkan kita untuk mengajarkan asas-asas Injil yang 
terdapat dalam kitab-kitab standar, sebagaimana dibimbing oleh 
Roh, Tuhan kemudian memberikan pernyataan besar yang menga-
tur semua pengajaran Injil-Nya oleh siapa pun di Gereja: “Dan Roh 
akan diberikan kepadamu melalui doa dengan iman; dan jika kamu 
tidak menerima Roh janganlah kamu mengajar” (A&P 42:14).20

5
Injil adalah satu-satunya harapan dunia, satu-satunya 

jalan yang akan membawa kedamaian di bumi.

Tahukah Anda apa kuasa terbesar, apa faktor paling penting di 
seluruh dunia, untuk menegakkan kedamaian dunia secara perma-
nen? Karena telah mendapat pertanyaan itu saya akan menjawabnya, 
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paling tidak saya akan mengungkapkan pandangan saya mengenai 
hal itu—bukan mengatakan sesuatu mengenai peristiwa-peristiwa 
lainnya. Faktor terpenting di seluruh dunia adalah kuasa Imamat Ku-
dus, dan kuasa itu milik Orang Suci Zaman Akhir. Sejak dari awal 
Tuhan telah mengutus para penatua ke dunia, memerintahkan me-
reka untuk menyerukan kepada orang, dengan mengatakan, �erto-
batlah, datanglah ke Sion. Percayalah kepada Injil-Ku dan Anda akan 
mendapatkan perdamaian.

Tentu saja, perdamaian akan datang melalui kesalehan, melalui 
keadilan, melalui belas kasihan Allah, melalui kuasa yang akan Dia 
berikan kepada kita yang dengannya akan memengaruhi kita se-
cara emosional dan kita akan saling mengasihi. Sekarang tugas kita 
adalah untuk menyatakan hal-hal ini di antara semua orang, menye-
rukan kepada mereka untuk datang ke Sion di mana standar dite-
gakkan—standar perdamaian—dan untuk menerima berkat-berkat 
dari rumah Tuhan dan pengaruh dari Roh Kudus-Nya yang dinyata-
kan di sini. Dan saya ingin memberi tahu Anda bahwa kita sendiri, 
jika kita bersedia melayani Tuhan, memiliki kekuatan yang luar bi-
asa untuk menegakkan perdamaian di dunia.

Sekarang kita menginginkan agar kegiatan-kegiatan lain yang 
menuju jalan ini hendaknya berlanjut. Kita setuju dengan semua 
yang akan mendatangkan perdamaian kepada dunia; tetapi mari-
lah kita tidak mengabaikan fakta bahwa kita, Orang Suci Zaman 
Akhir, jika kita mau bersatu, dan berdiri sebagai umat yang mela-
yani Tuhan dan bersedia mengirimkan firman kehidupan kekal di 
antara bangsa-bangsa, akan memiliki kekuatan yang lebih besar, 
menurut pendapat saya, untuk menegakkan perdamaian di dunia 
daripada kekuatan lain mana pun. Saya setuju sepenuhnya dengan 
gagasan yang telah diungkapkan bahwa Tuhan menggunakan ba-
nyak kelompok orang; pekerjaan-Nya tidak terbatas pada Orang 
Suci Zaman Akhir, karena Dia telah memanggil banyak orang un-
tuk melayani-Nya di luar Gereja dan telah menganugerahkan ke-
pada mereka kuasa, telah mengilhami mereka untuk melakukan 
 pekerjaan-Nya .… Akan tetapi, brother dan sister sekalian, jangan-
lah kita lupa akan fakta bahwa kita adalah kekuatan di bumi untuk 
kebaikan dan untuk menyebarkan kebenaran dan untuk mene-
gakkan perdamaian di antara semua bangsa, kaum, bahasa dan 
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rakyat .… Misi kita dahulu dan sekarang adalah untuk menyeru-
kan, “�ertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat” [lihat 
A&P 33:10].

Kita harus melanjutkan sampai semua orang saleh dikumpul-
kan, sampai semua orang diperingatkan, sampai mereka yang mau 
mendengarkan akan mendengar, dan mereka yang tidak mau men-
dengarkan juga akan mendengar, karena Tuhan telah menyatakan 
bahwa tidak boleh ada jiwa yang tidak akan mendengar, tidak ada 
hati yang tidak akan tertembus [lihat A&P 1:2], karena firman-Nya 
akan berlanjut, baik itu melalui perkataan para penatua-Nya atau 
melalui cara-cara lain, itu tidak menjadi masalah, tetapi pada  waktu-
Nya sendiri Dia akan mempercepat pekerjaan-Nya dalam kesalehan; 
Dia akan menegakkan kebenaran-Nya dan Dia akan datang dan 
memerintah bumi.21

Kita menghargai anak-anak �apa kita lainnya dari semua sekte, 
kelompok, dan agama, dan kita tidak memiliki keinginan lain ke-
cuali melihat mereka menerima terang dan pengetahuan tambahan 
yang telah datang kepada kita melalui wahyu, dan untuk menjadi 
pewaris bersama atas berkat-berkat besar dari pemulihan Injil.

Tetapi kita memiliki rencana keselamatan; kita melaksanakan In-
jil; dan Injil adalah satu-satunya harapan dunia, satu-satunya jalan 
yang akan mendatangkan perdamaian di bumi dan memperbaiki 
yang salah yang ada di seluruh bangsa.22

Kita tahu bahwa jika manusia mau beriman kepada Kristus, ber-
tobat dari dosa-dosa mereka, berjanji di dalam air pembaptisan un-
tuk mematuhi perintah-perintah-Nya, dan kemudian menerima Roh 
Kudus melalui penumpangan tangan oleh mereka yang dipanggil 
dan ditahbiskan pada kuasa ini—dan jika mereka kemudian akan 
mematuhi perintah-perintah—mereka akan memiliki perdamaian 
dalam kehidupan ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan da-
tang [lihat A&P 59:23].23

Tidak ada penyelesaian bagi masalah-masalah dunia kecuali me-
lalui Injil Tuhan Yesus Kristus. Harapan kita untuk perdamaian, un-
tuk kemakmuran duniawi dan rohani, dan pada akhirnya untuk 
warisan di kerajaan Allah hanya ditemukan di dalam dan melalui In-
jil yang dipulihkan. Tidak ada pekerjaan di mana kita dapat terlibat 
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di dalamnya yang lebih penting daripada mengkhotbahkan Injil dan 
membangun Gereja dan kerajaan Allah di bumi.24

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Pikirkanlah	mengenai	cara	Joseph	Fielding	Smith	menghadapi	

tantangan-tantangan sebagai misionaris penuh waktu (lihat “Dari 
Kehidupan Joseph Fielding Smith”). �agaimanakah teladannya 
dapat memengaruhi pelayanan Anda di Gereja?

•	 Renungkanlah	berkat	dari	merasakan	“buah-buah	Injil”	(bagian	
1). Pikirkanlah mengenai orang-orang yang kepada mereka Anda 
dapat membagikan “buah-buah” ini.

•	 Bagaimanakah	perkataan	Presiden	Smith	dalam	bagian	2	dapat	
membantu kita membagikan Injil kepada orang lain?

•	 Presiden	Smith	mengatakan	bahwa	Gereja	membutuhkan	lebih	
banyak misionaris penuh waktu, termasuk “pasangan senior” (ba-
gian 3). Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu remaja 
supaya siap melayani misi? Apa yang dapat Anda lakukan untuk 
mempersiapkan diri Anda untuk melayani misi?

•	 Dalam	hal-hal	apa	perkataan	dan	tindakan	kita	dapat	mengomu-
nikasikan kemudahan dan kesederhanaan Injil? (lihat bagian 4). 
Kapan Anda pernah merasakan Roh Kudus membimbing Anda 
dalam upaya-upaya ini?

•	 Ajaran-ajaran	apa	di	bagian	5	yang	khususnya	mengilhami	bagi	
Anda? �agaimana perasaan Anda sewaktu Anda memikirkan me-
ngenai membagikan “satu-satunya harapan dunia, satu-satunya 
cara yang akan mendatangkan perdamaian di bumi”?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Matius 24:14; Markus 16:15; 1 Nefi 13:37; 2 Nefi 2:6–8; 3 Nefi 

12:13–16; A&P 1:17–24; 4; 50:13–14; 88:81; 133:57–58

Bantuan Mengajar
Ketika seorang peserta membaca dengan lantang ajaran-ajaran 

Presiden Smith, mintalah peserta lain untuk “mendengarkan dan 
mencari asas-asas atau gagasan-gagasan tertentu. Jika sebuah pe-
tikan berisi kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang tidak lazim atau 
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sulit, jelaskan hal ini sebelum petikan tersebut dibaca. Jika ada sese-
orang dalam kelompok yang mungkin mengalami kesulitan mem-
baca, mintalah relawan untuk membaca alih-alih meminta mereka 
membaca secara bergiliran” (Mengajar, Tiada Pemanggilan yang 
Lebih Mulia [1999], 56).

Catatan
 1. Joseph Fielding Smith kepada Louie 

Shurtliff Smith, dalam Joseph Fielding 
Smith Jr. dan John J. Stewart, The Life of 
Joseph Fielding Smith (1972), 114–115.

 2. Joseph Fielding Smith kepada Louie 
Shurtliff Smith, dalam The Life of Joseph 
Fielding Smith, 102.

 3. Lihat The Life of Joseph Fielding Smith, 
91.

 4. Jurnal Joseph Fielding Smith, 30  April, 
1901, Perpustakaan Sejarah Gereja; 
tanda baca dan huruf besar distandar-
kan.

 5. Lihat Conference Report, Konferensi 
Umum Wilayah Inggris 1971, 85.

 6. Dalam Conference Report, Konferensi 
Umum Wilayah Inggris 1971, 176.

 7. “I Know That My Redeemer Liveth,” 
Ensign, Desember 1971, 26–27.

 8. “A Witness and a �lessing,” Ensign, 
Juni 1971, 109–110.

 9. “Out of the Darkness,” Ensign, Juni 
1971, 4.

 10. Take Heed to Yourselves, dihimpun oleh 
Joseph Fielding Smith Jr. (1966), 27–28.

 11. Dalam Conference Report, Oktober 
1970, 5–6.

 12. Dalam Conference Report, April 1944, 
50; lihat juga Doctrines of Salvation, di-
sunting oleh �ruce R. McConkie, 3 jilid 
(1954–1956), 1:308.

 

13. Dalam Conference Report, April 1921, 
42.

 14. Dalam Conference Report, April 1923, 
139.

 15. Dalam Conference Report, Oktober 
1933, 62–63.

 16. Dalam Conference Report, April 1951, 
153.

 17. Dalam Conference Report, Konferensi 
Umum Wilayah Inggris 1971, 176.

 18. Dalam Conference Report, April 1953, 
19–20.

 19. Dalam Conference Report, Oktober 
1970, 7; lihat juga Ajaran-Ajaran Presi-
den Gereja: Joseph Smith (2007), 330.

 20. Dalam Conference Report, Oktober 
1970, 5.

 21. Dalam Conference Report, Oktober 
1919, 89–90.

 22. “To the Saints in Great �ritain,” Ensign, 
September 1971, 3–4.

 23. Dalam Conference Report, Oktober 
1970, 7.

 24. “Counsel to the Saints and to the 
World,” Ensign, Juli 1972, 27.
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Doa—Perintah dan Berkat

“Sedikit hal dalam kehidupan yang sama pentingnya 
dengan bersekutu dengan Tuhan dalam doa.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan bahwa kita hendak-
nya menjadikan sikap berdoa “bagian dari diri kita sendiri.” 1 Dia 
memberikan contoh mengenai asas ini melalui cara dia hidup dan 
cara dia berdoa—sendiri, bersama anggota keluarga, dan di tem-
pat umum.

Setelah kematian istri pertamanya, Louie, dia menulis permo-
honan yang tulus ini dalam jurnalnya, yang memberikan pandangan 
sekilas mengenai doa-doa pribadinya, “Oh �apaku di surga, bantu-
lah aku, aku berdoa kepada-Mu, untuk hidup agar aku layak ber-
temu dengan dia dalam kemuliaan kekal, untuk disatukan kembali 
bersamanya, tidak pernah lagi dipisahkan, di sepanjang masa keke-
kalan yang tak terhingga. �antulah aku menjadi rendah hati, untuk 
percaya kepada-Mu. �erikan kepadaku kebijaksanaan dan pengeta-
huan tentang hal-hal surgawi agar aku dapat memiliki kekuatan un-
tuk menolak semua kejahatan dan tetap setiap pada kebenaran-Mu. 
Oh Tuhan, bantulah aku, berikan kepadaku kehidupan kekal dalam 
kerajaan-Mu. �imbinglah langkah kakiku dalam kesalehan, beri-
kan kepadaku Seluruh Roh-Mu. �antulah aku membesarkan anak-
anakku yang berharga agar mereka tetap murni dan tak ternoda di 
sepanjang kehidupan mereka, dan ketika kami menyelesaikan ke-
hidupan kami, bawalah kami ke Kerajaan Selestial-Mu, kami ber-
doa kepada-Mu. Dalam nama Penebus kami, Amin.” 2

Putra Presiden Smith, Joseph Jr. menceritakan mengenai doa me-
ngesankan yang diucapkan Presiden Smith ketika mereka berdua 
berada dalam perjalanan pulang ke Salt Lake City setelah perjalanan 
di bagian timur Utah. Mereka “terjebak dalam badai hujan lebat dan 
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“adalah tugas orang tua untuk mengajar anak-anak mereka 
untuk berdoa segera setelah mereka mulai memahami doa.”
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berbelok di tikungan yang salah,” yang menyebabkan mereka be-
rada di suatu tempat yang disebut Indian Canyon. “�adai menjadi 
semakin parah dan jalan sangat berlumpur dan licin, begitu pa-
rah sehingga tidak saja berbahaya tetapi juga tidak mungkin untuk 
melanjutkan perjalanan lebih jauh. Kabut tebal menyelimuti ngarai 
yang dalam di sisi jalan tanah satu jalur, dan pemuda Joseph Jr. dan 
Dr. David E. Smith yang merupakan penumpang berusaha mendo-
rong dan memastikan mobil tetap stabil untuk mencegah agar ti-
dak meluncur ke dalam ngarai yang dalam di bawah. Roda mobil 
mulai berputar dalam lumpur, dan pada akhirnya mobil berhenti 
.… Joseph mengingat bahwa ayahnya berkata, ‘Kita telah melaku-
kan semua yang dapat kita lakukan. Kita akan memohon kepada 
Tuhan.’ Dia menundukkan kepalanya untuk berdoa, berseru ke-
pada Tuhan untuk mempersiapkan jalan agar dia dapat memper-
baiki kesalahannya dan keluar dari ngarai yang berbahaya tersebut 
dan melanjutkan perjalanan pulang. Dia mengatakan kepada Tuhan 
bahwa dia memiliki komitmen penting yang membutuhkan perha-
tiannya keesokan harinya, dan bahwa penting sekali baginya untuk 
kembali ke Salt Lake City. Ajaibnya, badai berhenti, angin muncul, 
yang meniup jalan menjadi cukup kering sehingga mereka dapat 
… pada akhirnya kembali ke jalan raya. Tidak lama setelah mereka 
tiba di lokasi yang rendah badai mulai muncul kembali, menghenti-
kan  lalu-lintas di wilayah sekitar selama beberapa jam. Saat mereka 
melanjutkan perjalanan sampai di Ngarai Provo menuju Salt Lake 
City, setelah beberapa jam dalam perjalanan tambahan, mereka di-
hentikan oleh seorang petugas patroli jalan raya yang menanyakan 
dari mana mereka. Ketika diberitahukan bahwa mereka dari Indian 
Canyon petugas itu berkata, ‘Itu tidak mungkin! Dilaporkan bahwa 
semua jembatan di daerah tersebut mengalami kerusakan.’ Mereka 
terkejut, berita utama pada surat kabar keesokan harinya melapor-
kan bahwa 200 mobil terdampar di daerah di mana mereka telah 
berhasil menyelamatkan diri.” 3

Selama 62 tahun pelayanan kerasulan Presiden Smith, banyak 
dari khotbah-khotbahnya termasuk doa-doa di depan umum di-
mana dia memohon berkat-berkat dari surga bagi para anggota Ge-
reja dan orang-orang di seluruh dunia. Misalnya, dalam konferensi 
umum pertamanya sebagai Presiden Gereja, dia memohon, “Saya 
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berdoa agar Allah �apa Surgawi akan membuka tingkap-tingkap 
langit dan mencurahkan kepada anak-anak-Nya di seluruh bumi 
berkat-berkat besar dan kekal itu yang akan memperbaiki situasi 
mereka secara duniawi dan rohani.” 4

Doa-doa Presiden Smith mengungkapkan kedalaman kesaksian-
nya dan kasihnya kepada �apa di Surga dan Juruselamat. Presiden 
�oyd K. Packer, yang dipanggil untuk melayani dalam Kuorum Dua 
�elas Rasul ketika Joseph Fielding Smith adalah Presiden Gereja, 
berkata, “Itu merupakan pengalaman yang menarik mendengar Pre-
siden Joseph Fielding Smith berdoa. �ahkan ketika dia berusia di 
atas sembilan puluh tahun dia masih berdoa agar dia tetap ‘mema-
tuhi perintah-perintah-Nya dan bertahan sampai akhir.’” 5

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Kita diperintahkan untuk mendekat 
kepada Bapa Surgawi dalam doa.

Adalah perintah dari Tuhan agar kita mencari Dia secara terus-
menerus dalam doa yang rendah hati. Ketika Juruselamat berada 
bersama murid-murid-Nya Dia mengajar mereka untuk berdoa dan 
Dia memberikan contoh di hadapan mereka dalam doa-doa yang 
sering Dia ucapkan kepada �apa-Nya. Kita boleh menjadi yakin, 
karena ini adalah perintah dari Tuhan, bahwa terdapat kebajikan 
dalam doa, dan ketika kita mencari Tuhan itu hendaknya dalam si-
kap kerendahan hati dan kekhidmatan ….

… Adalah tugas orang tua untuk mengajar anak-anak mereka 
untuk berdoa segera setelah mereka mulai memahami doa. �iarlah 
mereka membentuk kebiasaan untuk mendekat kepada �apa me-
reka di surga, dan biarlah mereka memahami alasan untuk berdoa. 
Jika kebiasaan ini terbentuk sejak masa kanak-kanak, kebiasaan 
itu bisa melekat saat mereka menjadi dewasa, dan pria atau wanita 
yang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengucap syu-
kur kepada-Nya atas berkat-berkat, boleh berharap bahwa Tuhan 
tidak akan meninggalkan mereka pada saat mereka  membutuhkan-
Nya.6
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Saya bertanya-tanya apakah kita pernah berhenti untuk memi-
kirkan mengapa Tuhan telah meminta kita untuk berdoa. Apakah 
Dia meminta kita berdoa karena Dia ingin kita membungkuk dan 
menyembah Dia? Apakah itu alasan utamanya? Saya pikir tidak de-
mikian. Dia adalah �apa Surgawi kita, dan kita telah diperintahkan 
untuk menyembah Dia dan berdoa kepada-Nya dalam nama Putra 
Terkasih-Nya, Yesus Kristus. Tetapi Tuhan tetap ada dan mencapai 
tujuan-Nya tanpa doa kita. Pekerjaan-Nya akan tetap berlanjut, baik 
kita berdoa atau tidak .… Doa adalah sesuatu yang kita butuhkan, 
bukan yang Tuhan butuhkan. Dia tahu persis cara melaksanakan 
pekerjaan-pekerjaan-Nya dan bagaimana mengurusnya tanpa ban-
tuan dari kita. Doa kita bukan untuk tujuan memberi tahu Dia ba-
gaimana melaksanakan pekerjaan-Nya. Jika kita memiliki gagasan 
seperti itu, maka tentu saja kita memiliki gagasan yang salah. Doa 
kita diucapkan lebih untuk manfaat kita, untuk membangun kita 
dan memberi kita kekuatan dan keberanian, dan untuk meningkat-
kan iman kita kepada-Nya.

Doa adalah sesuatu yang membuat jiwa menjadi rendah hati. Doa 
memperluas pemahaman kita; doa menerangi pikiran. Doa mem-
buat kita lebih dekat kepada �apa kita di surga. Kita membutuhkan 
bantuan-Nya; tidak ada keraguan mengenai hal itu. Kita membu-
tuhkan bimbingan Roh Kudus-Nya. Kita perlu mengetahui asas-asas 
apa yang telah diberikan kepada kita yang dengan asas-asas itu kita 
dapat kembali ke hadirat-Nya. Kita perlu memiliki pikiran yang di-
terangi oleh ilham yang datang dari-Nya; dan untuk alasan-alasan 
inilah kita berdoa kepada-Nya, agar Dia dapat membantu kita untuk 
hidup sedemikian rupa sehingga kita akan mengetahui kebenaran-
Nya dan mampu berjalan dalam terangnya, agar kita dapat, melalui 
kesetiaan dan kepatuhan kita, kembali ke hadirat-Nya.7

Sedikit hal dalam kehidupan yang sama pentingnya dengan ber-
sekutu dengan Tuhan dalam doa. Tuhan telah membuat kita lupa 
sehingga kita tidak mengingat Dia dan hubungan kita dengan-Nya 
sebagai anggota keluarga-Nya dalam kehidupan prafana. Doa ada-
lah metode komunikasi yang telah Dia sediakan untuk berkomu-
nikasi dengan-Nya lagi. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama 
percobaan fana kita adalah untuk melihat apakah kita dapat bela-
jar dengan selalu memiliki sikap berdoa dalam hati kita sehingga 
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ketika Tuhan memilih untuk berfirman, kita akan mendengar  suara-
Nya dalam jiwa kita.8

2
Waktu yang pantas untuk berdoa adalah setiap saat.

“Dan sebuah perintah Aku berikan kepada mereka (yaitu, kepada 
orang tua di Sion), bahwa dia yang tidak menepati doa- doanya di 
hadapan Tuhan pada masanya, biarlah dia disimpan dalam ingatan 
di hadapan hakim umat-Ku” [A&P 68:33].

Saya rasa kita belum banyak membaca ayat tersebut di bagian 
ini, dan terkadang saya bertanya-tanya apakah kita menyadari be-
tapa pentingnya perintah ini. Tidak seorang pun dapat memperta-
hankan Roh Tuhan, kecuali dia berdoa. Tidak seorang pun dapat 

amulek, digambarkan di sini bersama alma, mendorong 
orang-orang untuk “berseru kepada [tuhan] untuk belas kasihan, 

karena dia perkasa untuk menyelamatkan” (alma 34:18).
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memiliki ilham dari Roh Kudus, kecuali dia memiliki sikap berdoa 
di dalam hatinya ….

Sekarang saya ingin berbicara mengenai bagian tulisan suci ini 
untuk sejenak …. Kapankah waktu yang pantas untuk berdoa?

�eberapa di antara kita mungkin berpendapat bahwa saat yang 
pantas untuk berdoa adalah ketika kita bangun di pagi hari, dan 
ketika kita akan tidur di malam hari setelah menyelesaikan peker-
jaan kita, dan bahwa tidak ada waktu yang baik lainnya untuk ber-
doa. Tetapi saya berkata kepada Anda, dan saya memiliki bukti 
yang kuat untuk mendukungnya, bahwa waktu yang pantas un-
tuk berdoa adalah setiap saat. Izinkan saya membacanya untuk 
Anda. Anda tahu bahwa saya suka membuktikan apa yang saya ka-
takan; saya suka memberikan kesaksian mengenai apa yang saya 
ucapkan, dan saya tidak meminta orang untuk menerima apa yang 
saya katakan kecuali hal itu selaras, sepenuhnya, dengan apa yang 
Tuhan telah firmankan baik secara langsung atau melalui para nabi-
Nya. Kita membaca dalam Kitab Mormon perkataan dari [Amulek] 
kepada orang-orang Zoram yang miskin yang telah menyimpang 
dari kebenaran, dan telah disingkirkan dari sinagoge-sinagoge me-
reka, karena mereka miskin, dan merasa bahwa mereka hanya da-
pat berdoa satu per satu sementara mereka naik ke mimbar kudus, 
sebagaimana itu disebut [lihat Alma 31:12–23], mereka tidak me-
ngetahui apa yang harus dilakukan. [Amulek] mengajar mereka se-
bagai berikut:

“Ya, berserulah kepada-Nya untuk belas kasihan; karena Dia per-
kasa untuk menyelamatkan; rendahkanlah hatimu, dan teruslah da-
lam doa kepada-Nya; berserulah kepada-Nya ketika kamu berada 
di ladangmu, ya, atas seluruh kawanan ternakmu, ya, berserulah 
 kepada-Nya di dalam rumahmu, ya, atas seluruh isi rumahmu, baik 
pagi, tengah hari, maupun malam; ya, berserulah kepada-Nya me-
lawan kekuatan musuhmu; ya, berserulah kepada-Nya melawan 
iblis, yang adalah musuh bagi segala kebenaran. �erserulah  kepada-
Nya atas hasil panen dari ladangmu, agar kamu boleh makmur 
karenanya; berserulah atas kawanan ternak di ladangmu, agar itu 
boleh bertambah. Tetapi ini belumlah semuanya; kamu mesti men-
curahkan jiwamu dalam bilikmu, dan tempat rahasiamu, dan di pa-
dang belantaramu; ya, dan bilamana kamu tidak berseru kepada 
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Tuhan, biarlah hatimu penuh, tercurah dalam doa kepada-Nya se-
cara berkelanjutan demi kesejahteraanmu, dan juga demi kesejah-
teraan mereka yang berada di sekitarmu. Dan sekarang, lihatlah, 
 saudara-saudara terkasihku, aku berkata kepadamu, janganlah me-
ngira bahwa ini adalah semuanya; karena setelah kamu melakukan 
segala hal ini, jika kamu menolak yang membutuhkan, dan yang te-
lanjang, dan tidak mengunjungi yang sakit dan yang sengsara, dan 
memberikan harta kekayaanmu, jika kamu miliki, kepada mereka 
yang berada dalam kebutuhan—aku berkata kepadamu, jika kamu 
tidak melakukan apa pun dari hal-hal ini, lihatlah, doamu sia-sia, 
dan tak berfaedah apa pun bagimu, dan kamu seperti orang mu-
nafik yang menyangkal iman” [Alma 34:18–28].

Saya rasa itu adalah ajaran yang sangat baik, dan saya membaca-
nya untuk membantu Anda memahami dan mengingat waktu yang 
pantas untuk berdoa. Waktu yang pantas untuk berdoa adalah di 
pagi hari sebelum keluarga berpisah. Saat yang baik untuk berdoa 
adalah ketika Anda berkumpul di meja sebelum Anda sarapan pagi, 
dan membiarkan anggota keluarga untuk bergiliran berdoa. Itulah 
waktu yang pantas untuk berdoa. Waktu yang pantas untuk berdoa 
bagi pengusaha adalah di pagi hari ketika dia akan pergi ke tempat 
usahanya dan sebelum dia memulai pekerjaan hari itu, mengenai 
barang dagangannya. Waktu untuk berdoa bagi gembala, adalah ke-
tika dia keluar bersama kawanannya mengawasi domba-dombanya. 
Waktu bagi petani untuk berdoa adalah ketika dia pergi dengan ba-
jaknya ke ladang, ketika dia pergi untuk menabur benihnya, dan 
ketika dia pergi untuk mengumpulkan panennya. Dan jika seseo-
rang berdoa sebagaimana dia diperintahkan di bagian tulisan suci 
yang telah saya baca ini, maka kemungkinan besar dia akan diang-
gap sebagai orang saleh yang mematuhi perintah-perintah Tuhan.9

3
Semua yang kita lakukan hendaknya selaras 

dengan ungkapan doa-doa kita.

Kita hendaknya tidak berdoa hanya dengan bibir kita saja; me-
lainkan setiap tindakan, dalam pembicaraan kita, dalam semua 
tanggung jawab yang kita terima untuk lakukan, kita hendaknya 
berusaha untuk bertindak sesuai dengan ungkapan doa-doa kita, 
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dan selaras dengan pikiran-pikiran yang kita nyatakan kepada 
Tuhan dalam permohonan sehari-hari kita.10

Apakah kita memiliki sikap untuk berdoa? Apakah kita telah 
menjadikannya bagian dari diri kita? Apakah kita berhubungan de-
ngan �apa Surgawi kita melalui Roh Kudus, atau apakah kita tidak 
melakukannya? 11

4
Dalam doa kita, kita hendaknya mencurahkan 

jiwa kita dalam ungkapan terima kasih.

Kita hendaknya sangat berhati-hati untuk menanamkan, mela-
lui cara hidup yang penuh doa, sikap terima kasih. Saya percaya 
bahwa salah satu dosa terbesar yang dilakukan oleh penduduk di 
bumi di zaman sekarang adalah dosa tidak tahu berterima kasih, 
mereka tidak mengakui Tuhan dan hak-Nya untuk mengatur dan 
mengendalikan.12

Dalam doa-doa kita, kita hendaknya mencurahkan jiwa kita da-
lam ungkapan terima kasih atas kehidupan dan kesejahteraan, atas 
kurban penebusan Putra Allah, atas Injil keselamatan, atas Joseph 
Smith dan pekerjaan luar biasa pemulihan yang dimunculkan me-
lalui dia. Kita hendaknya mengakui tangan Tuhan dalam segala hal 
dan berterima kasih kepada-Nya atas segala hal yang bersifat du-
niawi maupun rohani.13

5
Kita hendaknya memohon kepada Bapa Surgawi 

untuk semua keinginan saleh kita.

Kita hendaknya memohon kepada [�apa Surgawi] atas iman dan 
integritas dan atas setiap sifat saleh, atas kemenangan dan keber-
hasilan pekerjaan-Nya, atas bimbingan dari Roh Kudus-Nya, dan 
atas keselamatan dalam kerajaan-Nya. Kita hendaknya berdoa un-
tuk keluarga kita, untuk istri dan anak-anak kita, untuk makanan 
dan rumah serta pakaian, untuk urusan-urusan bisnis kita, dan un-
tuk semua hasrat saleh kita.14

Saya berdoa semoga berkat-berkat dari surga boleh diberikan 
dan tetap bersama kita dan semua orang.
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Saya berdoa agar surga dapat mencurahkan kesalehan dan ke-
benarannya kepada seluruh dunia!

Saya berdoa agar semua orang di mana pun mereka berada da-
pat memiliki telinga yang mendengar, dan agar mereka dapat meng-
indahkan perkataan kebenaran dan terang yang datang dari para 
hamba Tuhan!

Saya berdoa agar tujuan-tujuan Tuhan di antara semua orang di 
setiap bangsa dapat cepat digenapi!

Saya berdoa bagi para anggota Gereja, yang merupakan orang-
orang suci dari Yang Mahatinggi, agar mereka diperkuat dalam iman 
mereka, dan agar keinginan untuk kesalehan dapat meningkat da-
lam hati mereka, dan agar mereka dapat mengerjakan keselamatan 
mereka dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan [lihat Filipi 2:12; 
Mormon 9:27].

Saya berdoa untuk orang-orang yang baik dan saleh di antara se-
mua orang, agar mereka dapat dituntun untuk mencari kebenaran, 
untuk mendukung setiap asas yang benar, dan untuk meningkat-
kan tujuan kebebasan dan keadilan.

Di masa-masa yang bermasalah dan sulit ini, saya berdoa agar 
semua orang dapat dituntun oleh terang itu yang menerangi setiap 
orang yang datang ke dalam dunia [lihat Yohanes 1:9; A&P 93:2], 
dan agar mereka dapat memperoleh dari itu kebijaksanaan untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa umat manusia.

Saya memohon dengan sungguh-sungguh kepada �apa yang 
baik hati untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada semua 
orang, kepada yang muda dan tua, kepada mereka yang memiliki 
alasan untuk berduka, kepada yang lapar dan membutuhkan, ke-
pada mereka yang terjebak dalam situasi-situasi yang tidak mengun-
tungkan dan lingkungan yang tidak sehat, dan kepada semua orang 
yang membutuhkan pertolongan, dan bantuan, dan sokongan, dan 
kebijaksanaan, dan semua hal yang baik dan hebat yang hanya Dia 
yang dapat memberikannya.

�ersama Anda semua, saya memiliki kasih dan kepedulian dan 
belas kasihan terhadap anak-anak �apa kita di bumi, dan berdoa 
agar kondisi mereka bisa ditingkatkan baik secara duniawi maupun 
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rohani; saya berdoa agar mereka dapat datang kepada Kristus, dan 
belajar dari-Nya, dan mengambil kuk-Nya ke atas diri mereka, agar 
mereka dapat menemukan tempat peristirahatan bagi jiwa me-
reka, karena kuk-Nya mudah dan beban-Nya ringan [lihat Matius 
11:29–30].

Saya berdoa agar para Orang Suci Zaman Akhir dan semua orang 
yang mau bergabung dengan mereka dalam mematuhi perintah- 
perintah �apa kita dapat hidup sedemikian rupa sehingga mereka 
dapat memperoleh kedamaian dalam kehidupan ini dan kehidupan 
kekal di dunia yang akan datang [liaht A&P 59:23]—yang semuanya 
saya minta dengan kerendahan hati dan dengan rasa terima kasih, 
dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.15

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 “Dari	Kehidupan	Joseph	Fielding	Smith”	berisikan	empat	contoh	

doa yang diucapkan oleh Presiden Smith. Apa yang dapat kita 
pelajari dari setiap contoh ini?

•	 Pikirkanlah	mengenai	cara	Anda	sendiri	dalam	berdoa.	Apa	yang	
dapat kita lakukan agar doa-doa kita dapat membantu kita men-
jadi “lebih dekat kepada �apa kita di surga”? (lihat bagian 1).

•	 Presiden	Smith	mengajarkan,	“Waktu	yang	pantas	untuk	ber-
doa adalah setiap saat” (bagian 2). Dalam hal-hal apa kita dapat 
mengikuti nasihat untuk berdoa setiap saat?

•	 Apa	maknanya	bagi	Anda	untuk	“bertindak	sesuai	dengan	ung-
kapan doa-doa kita”? (lihat bagian 3). Pikirkanlah mengenai apa 
yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan diri dalam hal ini.

•	 Bagaimanakah	sikap	kita	akan	berubah	ketika	kita	“mencurah-
kan jiwa kita dalam ungkapan terima kasih” kepada �apa Sur-
gawi kita? (lihat bagian 4).

•	 Sewaktu	Anda	mempelajari	doa	Presiden	Smith	di	bagian	5,	pikir-
kanlah doa Anda sendiri. Renungkanlah di dalam hati pertanyaan 
ini: Orang yang bagaimana dan hal-hal apa yang hendaknya 
Anda sertakan lebih sering dalam doa Anda?
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Tulisan Suci yang Berhubungan
Matius 7:7–8; Filipi 4:6; 1 Tesalonika 5:17–18; Yakobus 1:5–6; 

2 Nefi 32:8–9; Alma 34:38–39; 3 Nefi 18:18–21; A&P 10:5

Bantuan Mengajar
“Untuk mendorong pembahasan, gunakan pertanyaan- pertanyaan 

di bagian akhir setiap bab. Anda dapat juga mengembangkan per-
tanyaan-pertanyaan Anda sendiri khususnya untuk mereka yang 
Anda ajar” (dari halaman vii dalam buku ini).

Catatan
 1. Dalam Conference Report, April 1918, 

156.
 2. Dalam Joseph Fielding Smith Jr. and 

John J. Stewart, The Life of Joseph 
Fielding Smith (1972), 162–163; cetak 
miring tetap dalam format asli.

 3. Joseph Fielding Smith Jr. and John J. 
Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith, 232–233.

 4. Dalam Conference Report, April 1970, 
6.

 5. �oyd K. Packer, “Covenants,” Ensign, 
November 1990, 84; cetak miring dihi-
langkan dari format asli.

 6. Answers to Gospel Questions, dihimpun 
oleh Joseph Fielding Smith Jr., 5 jilid 
(1957–1966), 3:83–85.

 7. Dalam Conference Report, April 1968, 
10; cetak miring tetap dalam format 
asli.

 8. “President Joseph Fielding Smith 
Speaks on the New MIA Theme,” New 
Era, September 1971, 40.

 9. Dalam Conference Report, Oktober 
1919, 142–143.

 10. Dalam Conference Report, Oktober 
1913, 73.

 11. Dalam Conference Report, April 1918, 
156.

 12. Dalam Conference Report, Oktober 
1969, 110.

 13. “President Joseph Fielding Smith 
Speaks on the New MIA Theme,” 40.

 14. “President Joseph Fielding Smith 
Speaks on the New MIA Theme,” 40.

 15. Dalam Conference Report, April 1970, 
149.
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Tanggung Jawab Individu

“Kita berharap para anggota kita di mana pun 
mereka berada untuk mempelajari asas-asas yang 
benar dan untuk mengatur diri mereka sendiri.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Brother D. Arthur Haycock sedang berjalan menuju Gedung 
Administrasi Gereja suatu hari ketika dia melihat bahwa Presiden 
Joseph Fielding Smith sedang membuka pintu samping. Karena 
perlu memasuki gedung, tempat dia bekerja sebagai sekretaris Ku-
orum Dua �elas Rasul, �rother Haycock “bergegas naik tangga, de-
ngan melangkah dua atau tiga anak tangga sekaligus, agar kakinya 
tiba di pintu sebelum ditutup. Dia tiba tepat waktu sebelum pintu 
ditutup. Sewaktu dia masuk ke dalam gedung dia bergegas lagi un-
tuk mengejar Presiden Smith untuk berjalan ke elevator bersama-
nya. Dia berkomentar kepadanya, ‘Saya harap saya dapat cukup 
beruntung untuk masuk ke dalam surga melalui pintu yang Anda 
buka.’” Pada awalnya Presiden Smith tidak menjawab, dan �rother 
Haycock khawatir bahwa dalam upayanya untuk mengucapkan se-
suatu yang lucu, dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Tetapi 
“sewaktu mereka tiba di elevator Presiden Smith berkata, dengan 
kedipan mata, ‘Nah, brother, jangan terlalu yakin akan hal itu!’” 1

Melalui khotbah dan tindakan-tindakan, Presiden Smith beru-
lang kali mengajarkan asas yang dia bagikan kepada �rother Hay-
cock: Dia menekankan bahwa meskipun Orang Suci Zaman Akhir 
hendaknya tekun menolong orang lain menerima berkat-berkat In-
jil, keselamatan adalah tanggung jawab perorangan. Dia juga men-
dorong para Orang Suci untuk mandiri dan untuk bekerja dengan 
gigih dalam mengejar hal-hal duniawi. “Memang begitulah kehi-
dupan,” dia berkata, “untuk mengembangkan potensi kita, dan khu-
susnya untuk memperoleh pengendalian diri.” 2
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“tuhan … mengharapkan kita untuk memiliki 
pengetahuan mengenai hal-hal duniawi.”
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Joseph Fielding Smith belajar bekerja ketika dia masih muda. 
Ayahnya sering berada jauh dari rumah, sehingga “dia meluangkan 
banyak dari masa kanak-kanaknya melakukan pekerjaan orang de-
wasa.” Pada kenyataannya, dia adalah pekerja yang begitu rajin se-
hingga dia “secara kebetulan mewarisi satu pekerjaan lebih awal 
daripada yang dia butuhkan, ketika dia dengan perasaan bangga 
sebagai anak muda secara diam-diam memerah susu pada salah 
satu sapi keluarga untuk membuktikan bahwa dia mampu melaku-
kannya, dan dengan demikian ditugasi pekerjaan tersebut secara 
 permanen.” 3

Kesediaannya untuk bekerja berlanjut ketika dia melayani misi 
penuh waktu di Inggris. Istrinya Louie menulis ungkapan berikut 
kepadanya saat dia bertugas di sana: “Saya tahu bahwa kamu jauh 
lebih menyukai tugas misi daripada kamu menyukai kesenangan 
dan saya begitu mengasihi dan memercayaimu sehingga saya me-
rasa seolah-olah kamu adalah seorang pemuda yang hampir sem-
purna.” 4 Selain memenuhi tugasnya untuk mengajarkan Injil kepada 
orang lain, dia sendiri bekerja keras untuk mempelajari Injil. Da-
lam satu surat yang dia kirimkan ke rumahnya, dia menceritakan 
mengenai upayanya untuk menghafal sebuah bagian tulisan suci: 
“Saya telah berusaha sepanjang hari untuk mempelajari sebuah ba-
gian tulisan suci dan belum berhasil. Tetapi saya bertekad untuk 
mempelajarinya sebelum saya selesai berusaha.” 5

Presiden Smith menurunkan etika kerjanya kepada anak- anaknya. 
Dia berkata kepada mereka, “Orang bisa mati di tempat tidur. De-
mikian pula ambisi tidak pernah produktif jika bermalas-malasan di 
tempat tidur.” Dengan prinsip ini untuk membimbing mereka, dia 
dan istrinya memastikan anak-anaknya bangun pagi-pagi sekali se-
tiap pagi dan melakukan bagian tugas mereka untuk menjaga agar 
rumah bersih dan teratur. “�agaimanapun juga tampaknya tidak ber-
moral bagi Ayah jika kami berada di tempat tidur setelah jam enam 
pagi,” salah satu dari putranya berkata. “Tentu saja saya hanya men-
cobanya sekali. Ayah memastikan saya untuk tidak melakukannya 
lagi.” 6 Presiden Smith juga membantu pekerjaan di rumah. Ketika 
dia dan Louie baru menikah, dia berusaha sedapat mungkin un-
tuk bekerja membangun rumah pertama mereka. Selama  bertahun- 
tahun, dia melakukan sendiri sebagian besar dari perbaikan rumah, 
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membantu pekerjaan di dapur, dan membantu memetik buah saat 
sudah matang dan mengawetkannya dalam botol.7

�rother Haycock, orang yang sama yang pernah bergegas meng-
ikuti Presiden Smith masuk ke dalam Gedung Administrasi Gereja, 
kemudian menjadi sekretaris pribadi untuk lima Presiden Gereja, 
termasuk Presiden Smith. Dalam hubungan yang akrab ini, dia me-
lihat usaha terus-menerus Presiden Smith untuk memperbaiki diri-
nya secara rohani. Dia berkata bahwa dia sering masuk ke kantor 
Presiden Smith dan menemukan nabi sedang menelaah tulisan suci 
atau membaca kitab lainnya.8

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Tuhan mengharapkan kita untuk tekun dalam 
mencari berkat-berkat duniawi dan rohani.

Tuhan berfirman kepada [Adam], “Dengan berpeluh engkau akan 
mencari makananmu” [Kejadian 3:19; lihat juga Musa 4:25], dan di 
sepanjang masa Tuhan telah berseru kepada umat-Nya untuk tekun, 
untuk melayani-Nya dengan setia, untuk bekerja ….

Di masa awal Gereja di lembah-lembah ini [di Utah], Presiden 
�righam Young dan para pemimpin lainnya sangat menekankan 
pentingnya bekerja, dan bekerja itu diperlukan karena leluhur kita 
datang ke sini tanpa memiliki apa-apa. Mereka harus bekerja. Me-
reka harus rajin. Itu penting agar mereka dapat menghasilkan hal-
hal yang mereka butuhkan, dan oleh karena itu mereka dinasihati 
mengenai hal itu dan diarahkan secara terus-menerus agar mereka 
rajin. Mereka diajar agar tidak sombong di dalam hati mereka. Me-
reka datang ke sini di mana mereka dapat menyembah Tuhan Allah 
mereka dan mematuhi perintah-perintah-Nya. Mereka diminta un-
tuk rendah hati dan juga tekun …. Ah, saya berharap kita dapat 
mengingat itu. Saya minta maaf bahwa kita telah melupakannya ….

… Tuhan berfirman, “Janganlah engkau bermalas-malasan; karena 
dia yang bermalas-malas tidak akan makan roti tidak juga menge-
nakan pakaian pekerja” [A&P 42:42]. Itu sangat masuk akal, bukan? 
Mengapa orang yang bermalas-malas harus mengambil bagian da-
lam pekerjaan orang yang rajin—padahal orang yang bermalas-malas 
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ini memiliki kondisi fisik yang mampu untuk bekerja? Saya sama se-
kali tidak setuju dengan bentuk gerakan apa pun yang cenderung 
menghancurkan kejantanan pria dengan mendorong mereka untuk 
 bermalas-malas, dan saya tidak peduli berapa usianya. Tidak men-
jadi soal berapa usia seseorang, jika dia memiliki fisik yang kuat dan 
mampu melakukan pekerjaan, dia hendaknya mengurus dirinya sen-
diri; itulah yang Tuhan harapkan agar dia lakukan.

Tuhan berfirman dalam wahyu yang lain:

“Dan lagi, sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, bahwa se-
tiap pria yang diwajibkan untuk menyediakan bagi keluarganya 
sendiri, biarlah dia menyediakan, dan dia bagaimanapun tidak akan 
kehilangan mahkotanya; dan biarlah dia bekerja di dalam Gereja. 
�iarlah setiap orang tekun dalam segala hal. Dan pemalas tidak 
akan memperoleh tempat di dalam Gereja, kecuali dia bertobat dan 
memperbaiki jalannya” [A&P 75:28–29].

Jadi begitulah nasihat yang telah Tuhan berikan kepada Gereja 
di zaman sekarang. Dan ini tidak hanya berlaku untuk membajak 
di ladang, atau memetik dan menuai dan terlibat dalam pekerjaan, 
tetapi itu juga berarti bahwa seorang pria harus rajin dalam hal-hal 
rohani maupun dalam hal-hal duniawi yang dengannya dia men-
cari nafkah.9

Kita berada di sini untuk tujuan yang besar. Tujuan tersebut bu-
kan untuk hidup 100 tahun, atau kurang, dan menanami ladang 
kita, memetik hasil panen kita, mengumpulkan buah-buahan, 
tinggal di rumah, dan mengelilingi diri kita dengan kebutuhan- 
kebutuhan kehidupan fana. Itu bukan tujuan kehidupan. Hal-hal 
ini dibutuhkan bagi keberadaan kita di sini, dan itulah alasan me-
ngapa kita harus rajin bekerja. Tetapi berapa banyak orang melu-
angkan waktu mereka memikirkan bahwa kehidupan adalah untuk 
mengumpulkan hal-hal dari dunia ini, untuk hidup nyaman, dan di-
kelilingi dengan semua kemewahan, dan hak istimewa, dan kese-
nangan yang dapat disediakan kehidupan fana, dan tidak pernah 
memikirkan hal-hal selain itu?

Semua hal ini adalah berkat-berkat sementara. Kita makan un-
tuk hidup. Kita berpakaian agar tubuh kita hangat dan ditutupi. 
Kita memiliki rumah untuk hidup dalam kondisi yang nyaman dan 
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menyenangkan, tetapi kita harus menganggap semua berkat ini se-
bagai berkat sementara yang memang diperlukan sementara kita 
menjalani kehidupan ini. Dan itu semua adalah kebaikan untuk kita. 
Kita tidak dapat membawa hal-hal tersebut ketika kita meninggal. 
Emas, perak dan permata berharga, yang disebut kekayaan, tidak 
ada gunanya bagi manusia kecuali untuk fakta bahwa hal-hal ter-
sebut memungkinkan dia untuk mengurus dirinya dan memenuhi 
kebutuhan-kebutuhannya di sini.10

Tuhan … mengharapkan kita untuk memiliki pengetahuan me-
ngenai hal-hal duniawi agar kita dapat memenuhi kebutuhan kita 
sendiri secara duniawi; agar kita dapat melayani sesama manusia; 
dan agar kita dapat membawa pesan Injil kepada anak-anak lain 
di seluruh dunia.11

Tujuan keberadaan kita di sini adalah untuk melakukan ke-
hendak �apa sebagaimana hal itu dilakukan di surga, untuk me-
ngerjakan kesalehan di bumi, untuk mengalahkan kejahatan dan 
menundukkannya, untuk mengalahkan dosa dan musuh jiwa kita, 
untuk bangkit melawan ketidaksempurnaan dan kelemahan umat 
manusia yang telah jatuh, melalui ilham dari Tuhan dan kuasa-Nya 
yang dinyatakan, dan dengan demikian menjadi orang suci dan 
hamba Tuhan di bumi.12

2
Kita pada akhirnya bertanggung jawab kepada Tuhan 

berdasarkan kepatuhan kita terhadap tugas.

Kita berurusan dengan iman dan hati nurani kita; Anda beru-
rusan tidak dengan saya, tidak dengan Presidensi Gereja, tetapi 
dengan Tuhan. Saya tidak berurusan dengan manusia mengenai 
persepuluhan saya—urusan saya adalah dengan Tuhan; yaitu yang 
berhubungan dengan perilaku saya sendiri di Gereja dan yang ber-
hubungan dengan kepatuhan saya terhadap hukum- hukum dan 
aturan-aturan lain di Gereja. Jika saya gagal mematuhi hukum- 
hukum Gereja, saya bertanggung jawab kepada Tuhan dan pada 
akhirnya harus memberikan penjelasan kepada-Nya, atas kela-
laian saya dalam memenuhi tugas, dan saya mungkin harus mem-
berikan penjelasan kepada Gereja atas penemanan saya. Jika saya 
melakukan tugas saya, sesuai dengan pemahaman saya mengenai 
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persyaratan yang Tuhan telah buat untuk saya, maka saya harus 
memiliki hati nurani orang yang tak bersalah. Saya harus memiliki 
kepuasan dalam jiwa saya bahwa saya telah melakukan tugas saya 
sebagaimana saya memahaminya, dan saya akan menerima konse-
kuensinya. �agi saya, itu adalah urusan antara saya dan Tuhan; de-
mikian pula dengan kita semua.

Dia yang telah mengutus Putra Tunggal-Nya ke dunia, untuk me-
nyelesaikan misi yang Kristus lakukan, juga mengrimkan setiap jiwa 
yang mendengarkan suara saya di sini, dan sesungguhnya setiap pria 
dan wanita di dunia, untuk menyelesaikan misi, dan misi tersebut ti-
dak dapat diselesaikan melalui kelalaian, juga tidak melalui ketidak-
pedulian, dan juga tidak dapat diselesaikan melalui ketidakpatuhan.

Kita hendaknya mempelajari kewajiban kita kepada Tuhan dan 
kepada satu sama lain; hal-hal ini adalah penting, dan kita tidak 

“tidak seorang pun, melalui firman Bapa, yang pernah 
dipaksa untuk melakukan kebaikan .… Setiap orang 

boleh bertindak untuk dirinya sendiri.”
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dapat menjadi makmur dalam hal-hal rohani, kita tidak dapat tum-
buh dalam pengetahuan akan Tuhan atau dalam kebijaksanaan, 
tanpa mengabdikan pikiran dan upaya kita untuk memperbaiki diri 
kita sendiri, untuk meningkatkan kebijaksanaan dan pengetahuan 
kita sendiri dalam hal-hal yang berasal dari Tuhan.13

�egitu mudah bagi umat manusia untuk menyalahkan orang lain 
atas kesalahan mereka sendiri, dan begitu mudah bagi kita, karena 
sifat manusia kita, untuk mengambil manfaat ketika sesuatu yang 
telah dicapai adalah sesuatu yang menyenangkan dan memberikan 
manfaat. Tetapi kita tidak pernah ingin memikul tanggung jawab 
atas kesalahan kita yang tidak menyenangkan, dan kita berusaha 
untuk menempatkan tanggung jawab tersebut ke tempat lain dan 
pada orang lain .… Marilah kita memikul tanggung jawab kita sen-
diri, dan tidak berusaha untuk menempatkan tanggung jawab ter-
sebut ke tempat lain.14

3
Allah telah memberi kita hak pilihan dan 

mengharapkan kita untuk melakukan dengan 
segenap kemampuan kita untuk diri kita sendiri.

Hak pilihan [adalah] karunia besar yang telah Tuhan berikan ke-
pada setiap jiwa untuk bertindak bagi dirinya sendiri, untuk mem-
buat pilihannya sendiri, untuk menjadi juru kuasa dengan kekuatan 
untuk memercayai dan menerima kebenaran dan menerima kehi-
dupan kekal atau untuk menolak kebenaran dan menerima penye-
salan hati nurani. Ini adalah salah satu karunia terbesar dari Allah. 
Akan menjadi seperti apakah kita tanpa hak pilihan itu, jika kita di-
paksa seperti sejumlah orang ingin agar orang lain dipaksa untuk 
melakukan kehendak mereka? Tidak akan ada keselamatan; tidak 
akan ada ganjaran dari kesalehan; tidak seorang pun dapat dihu-
kum atas ketidaksetiaan karena manusia tidak akan bertanggung 
jawab di hadapan Pencipta mereka.15

Joseph Smith ditanya bagaimana dia mengatur umat yang jumlah-
nya begitu banyak dan beragam sebagai Orang Suci Zaman Akhir. 
Dia menjawab, “Saya mengajar mereka asas-asas yang benar dan 
mereka mengatur diri mereka sendiri.”
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Ini adalah asas yang diatasnya kita beroperasi di Gereja. Kita ber-
harap para anggota kita di mana pun mereka berada untuk mempel-
ajari asas-asas yang benar dan untuk mengatur diri mereka sendiri.16

Karunia hak pilihan yang besar ini, yaitu hak istimewa yang di-
berikan kepada manusia untuk membuat pilihannya sendiri, ti-
dak pernah dicabut, dan itu tidak akan pernah dicabut. Itu adalah 
asas kekal yang memberikan kebebasan untuk berpikir dan bertin-
dak kepada setiap orang. Tidak seorang pun, melalui firman �apa 
yang pernah dipaksa untuk melakukan kebaikan; tidak seorang 
pun pernah dipaksa untuk melakukan kejahatan. Setiap orang bo-
leh bertindak untuk dirinya sendiri. Rencana Setan adalah untuk 
menghancurkan hak pilihan ini dan memaksa manusia untuk mela-
kukan kehendaknya. Tidak akan ada kehidupan yang memuaskan 
tanpa karunia besar ini. Manusia harus memiliki hak istimewa un-
tuk memilih bahkan meskipun mereka mungkin memberontak ter-
hadap perintah ilahi. Tentu saja keselamatan dan permuliaan harus 
datang melalui kehendak bebas tanpa paksaan dan melalui pres-
tasi perorangan agar pahala kesalehan itu dapat diberikan dan hu-
kuman yang setimpal diberikan kepada orang yang melanggar.17

Kita percaya bahwa melalui kasih karunia kita diselamatkan se-
telah semua yang dapat kita lakukan, dan bahwa dengan memba-
ngun di atas landasan pendamaian Kristus, semua manusia harus 
mengerjakan keselamatan mereka sendiri dengan takut dan gentar 
di hadapan Tuhan [lihat 2 Nefi 25:23; Mormon 9:27].18

Adalah fakta yang penting, yang ditunjukkan melalui tindakan 
langsung dan melalui perintah yang tersirat dalam semua tulisan 
suci, bahwa Allah telah melakukan bagi seluruh umat manusia se-
mua yang tidak dapat manusia lakukan untuk diri mereka sendiri 
untuk memperoleh keselamatan, tetapi Dia mengharapkan manusia 
untuk melakukan semuanya untuk diri mereka sendiri yang berada 
dalam kekuatan mereka.

�erdasarkan asas ini adalah bertentangan dengan tata tertib surga 
yang telah ditetapkan sebelum landasan bumi diletakkan, bagi 
 utusan- utusan kudus yang telah dibangkitkan, atau utusan-utusan 
dari surga, untuk datang ke bumi dan melaksanakan pekerjaan bagi 
manusia yang dapat manusia lakukan sendiri ….
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Adalah kesalahan yang paling serius memercayai bahwa Yesus 
melakukan segala sesuatu bagi manusia jika mereka bersedia meng-
akui bahwa mereka beriman kepada-Nya hanya di bibir saja, dan 
tidak ada hal lain lagi yang mereka lakukan. Manusia harus mela-
kukan sesuatu jika mereka ingin memperoleh keselamatan. Ada-
lah melalui keselarasan dengan hukum kekal ini bahwa malaikat 
menuntun Kornelius kepada Petrus [lihat Kisah para Rasul 10], dan 
bahwa Ananias diutus kepada Paulus [lihat Kisah para Rasul 9:1–22]. 
Demikian pula melalui kepatuhan pada hukum ini bahwa Moroni, 
yang memahami tulisan-tulisan di atas lempengan-lempengan 
bangsa Nefi, tidak melakukan penerjemahan, melainkan di bawah 
arahan Tuhan, memberikan kepada Joseph Smith Urim dan Tumim 
yang melaluinya dia dapat menyelesaikan pekerjaan yang penting 
itu melalui karunia dan kuasa Allah.19

4
Dua tanggung jawab besar kita adalah untuk 

mengupayakan keselamatan kita sendiri dan untuk 
bekerja dengan tekun bagi keselamatan orang lain.

Kita memiliki dua tanggung jawab besar ini .… Pertama, untuk 
mengupayakan keselamatan kita sendiri; dan, kedua tugas kita ke-
pada sesama manusia. Sekarang, tugas saya sepanjang yang berhu-
bungan dengan diri saya adalah untuk mengupayakan keselamatan 
saya sendiri. Itu adalah tugas pribadi Anda yang harus Anda laku-
kan terlebih dahulu, dan demikian pula dengan setiap anggota Ge-
reja ini.20

Perhatian pertama kita hendaknya keselamatan kita sendiri. Kita 
hendaknya mencari setiap berkat Injil untuk diri kita sendiri. Kita 
hendaknya dibaptis dan mengikat janji dalam tata cara pernikahan 
selestial agar kita dapat menjadi ahli waris dalam kegenapan kera-
jaan �apa kita. Kemudian kita hendaknya memerhatikan keluarga 
kita, anak-anak kita, dan leluhur kita.21

Adalah … tugas kita untuk menyelamatkan dunia, baik orang 
mati maupun yang masih hidup. Kita menyelamatkan orang yang 
masih hidup yang akan bertobat dengan mengkhotbahkan Injil di 
antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan anak-anak Israel, yang 
jujur hatinya. Kita menyelamatkan orang mati dengan pergi ke 
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rumah Tuhan dan melaksanakan tata cara-tata cara ini—pembap-
tisan, penumpangan tangan, pengukuhan, dan hal-hal lain semacam 
itu sebagaimana yang Tuhan minta dari kita—atas nama mereka.22

Adalah tugas saya, sebagaimana juga tugas Anda, dan juga tu-
gas para brother dan sister semua—karena tanggung jawab ditem-
patkan juga kepada Anda—untuk melakukan yang terbaik dengan 
segenap kekuatan Anda, dan tidak mengabaikannya, melainkan 
berusaha dengan segenap jiwa kita untuk mengembangkan pang-
gilan yang telah Tuhan berikan, untuk bekerja dengan tekun demi 
keselamatan keluarga kita, kita masing-masing, dan demi kesela-
matan sesama manusia, keselamatan orang-orang yang berada jauh 
dari kita.23

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Apa	yang	membuat	Anda	terkesan	mengenai	upaya-upaya	Pre-

siden Smith untuk mengajar anak-anaknya untuk bekerja? (lihat 
“Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith”). Apa yang dapat kita 
lakukan untuk membantu anak-anak menjadi lebih bertanggung 
jawab?

•	 Bagaimanakah	ajaran-ajaran	di	bagian	1	meningkatkan	pema-
haman Anda tentang kemandirian? Pikirkanlah mengenai apa 
yang dapat Anda lakukan untuk menjadi lebih mandiri.

•	 Tinjaulah	nasihat	di	bagian	2.	Apa	maknanya	bagi	Anda	menjadi	
“bertanggung jawab kepada Tuhan”?

•	 Presiden	Smith	mengajarkan,	“Kita	berharap	para	anggota	kita	
di mana pun mereka berada untuk mempelajari asas-asas yang 
benar dan untuk mengatur diri mereka sendiri” (bagian 3). �a-
gaimanakah ajaran ini memberikan manfaat bagi keluarga? �a-
gaimanakah ini dapat menuntun kuorum-kourum imamat dan 
Lembaga Pertolongan?

•	 Dalam	upaya-upaya	kita	untuk	melayani	orang	lain,	mengapa	
menurut Anda “perhatian pertama kita hendaknya terhadap ke-
selamatan kita sendiri”? (lihat bagian 4).
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Tulisan Suci yang Berhubungan
Filipi 2:12; 2 Nefi 2:14–16, 25–30; A&P 58:26–28

Bantuan Mengajar
“Sewaktu Anda mengajar dari buku ini, undanglah yang lain un-

tuk membagikan gagasan mereka, mengajukan pertanyaan, dan sa-
ling mengajar. Ketika mereka berperan serta secara aktif, mereka 
akan lebih siap untuk belajar dan menerima wahyu pribadi” (dari 
halaman vii dalam buku ini).

Catatan
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Pekerjaan Wanita Orang Suci 
Zaman Akhir: “Pengabdian 

yang Tidak Mementingkan Diri 
terhadap Tujuan yang Mulia Ini”

“Tidak ada batasan untuk hal baik yang 
dapat dilakukan para sister kita.”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Dalam sebuah pertemuan Lembaga Pertemuan umum pada tang-
gal 2 Oktober 1963, Presiden Joseph Fielding Smith mengatakan, 
“Kita, para �rother di Gereja, menghormati dan menghargai para 
sister yang baik kita atas pengabdian tak mementingkan diri me-
reka terhadap tujuan yang mulia ini.” 1

Dalam membuat pernyataan ini, Presiden Smith berbicara berda-
sarkan bertahun-tahun pengalaman. Dia telah meluangkan waktu 
sepanjang hidup untuk melayani bersama para wanita Orang Suci 
Zaman Akhir yang setia. Pelayanan ini dimulai pada akhir tahun 
1880-an, ketika dia berusia kira-kira 10 tahun. Pada waktu itu, para 
wanita Orang Suci Zaman Akhir didorong untuk memperoleh pen-
didikan dalam bidang kedokteran dan perawatan kesehatan. Ibu-
nya, Julina L. Smith, mengikuti nasihat ini dan menerima pelatihan 
untuk melayani sebagai bidan. Ibunya sering membangunkan dia 
di tengah malam agar dia dapat mengemudikan kereta kuda me-
reka ke rumah di mana seorang bayi akan dilahirkan. Melayani ber-
sama ibunya dengan cara ini, Joseph Fielding Smith muda melihat 
teladan kekuatan dan rasa iba para wanita Gereja.2 Sister Smith ke-
mudian melayani sebagai penasihat dalam presidensi umum Lem-
baga Pertolongan.
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di sepanjang sejarah gereja, wanita telah memegang peran 
penting dalam pekerjaan tuhan di zaman akhir.
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Presiden Smith memiliki penghargaan yang besar terhadap Lem-
baga Pertolongan, yang menurut dia “adalah bagian penting dari 
kerajaan Allah di bumi.” 3 Istri keduanya, Ethel, melayani sebagai 
anggota dewan Lembaga Pertolongan umum selama 21 tahun. Sis-
ter Amy �rown Lyman, yang melayani bersama Ethel dalam dewan 
dan kemudian melayani sebagai presiden Lembaga Pertolongan 
umum, berkata, “Sister Smith adalah salah satu wanita yang paling 
cemerlang yang pernah saya kenal. Saya menganggap dia sebagai 
penulis dan pembicara yang paling hebat [dalam] dewan.” 4 Semen-
tara melayani dalam pemanggilan ini, Ethel menghadiri konferensi-
konferensi pasak untuk memberikan pelatihan kepada para sister 
Lembaga Pertolongan lokal. Dia dan Presiden Smith pergi melaku-
kan beberapa tugas Gereja bersama, dan mereka berdua berbicara 
kepada jemaat bersama untuk mengajar para anggota.5

Setelah Ethel meninggal, Presiden Smith menikah dengan Jessie 
Evans. Jessie pergi bersamanya hampir setiap kali dia mengada-
kan perjalanan untuk mengajar para Orang Suci. Dia memiliki su-
ara nyanyian yang merdu, dan Presiden Smith selalu menginginkan 
dia menyanyi dalam pertemuan-pertemuan yang mereka hadiri. Pe-
natua Francis M. Gibbons, yang melayani sebagai sekretaris Presi-
densi Utama, menulis, “Setiap kali Joseph Fielding memimpin, dia 
ingin istrinya menyanyi bahkan meskipun satu-satunya alasan ada-
lah karena dia tidak pernah bosan mendengar dia menyanyi. Akan 
tetapi, selain alasan itu, dengan suara kontralto yang terlatih dengan 
baik, menyanyikan nyanyian sakral menambah perasaan khusus 
terhadap suasana rohani pertemuan, yang mengilhami orang-orang 
yang mendengar dan meningkatkan kemampuannya sendiri da-
lam menyampaikan pesannya. Kemudian, melalui desakan yang 
terus-menerus dan penuh kelakar kepada istrinya, Joseph terka-
dang bergabung dengan Jessie dalam duet, menggabungkan su-
ara baritonnya yang bagus dengan suara kontralto istrinya. Pada 
 kesempatan-kesempatan ini, mereka biasanya duduk bersama di 
bangku piano sementara Jessie mengiringi dengan bermain piano, 
mengimbangi suaranya yang kuat agar tidak mengalahkan suara 
suaminya.” 6

Sebagai Presiden Gereja, Joseph Fielding Smith bekerja secara 
rutin bersama Sister �elle S. Spafford, presiden umum Lembaga 
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Pertolongan. Sister Spafford kemudian berbicara mengenai peng-
alamannya bekerja bersama dia, “Presiden Joseph Fielding Smith, 
seorang pria yang lembut dan penuh kasih terhadap orang-orang, 
sebagaimana selalu dia tunjukkan melalui pemahamannya yang 
mendalam terhadap pekerjaan wanita di Gereja, dan dia sering kali 
menceritakan hal ini kepada presidensi Lembaga Pertolongan dan 
dengan banyak cara, yang meningkatkan pemahaman kami dan 
mengarahkan cara-cara kami.” 7

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Tulisan suci menceritakan mengenai wanita yang setia 
yang memiliki tanggung jawab dalam Gereja Tuhan.

Kita bisa membaca dalam Mutiara yang Sangat �erharga bahwa 
setelah akibat-akibat yang ditimpakan kepada Adam dan Hawa ka-
rena kejatuhan, Hawa memberikan ceramah. Itu adalah ceramah 
yang singkat tetapi sarat dengan makna dan bunyinya adalah se-
bagai berikut:

“… Seandainya bukan karena pelanggaran kita, kita tidak pernah 
akan memiliki benih keturunan, dan tidak pernah akan tahu yang 
baik dan yang jahat, dan sukacita penebusan kita, dan kehidupan 
kekal yang Allah berikan kepada semua yang patuh” (Musa 5:11).

“Dan Adam dan Hawa memuji nama Allah, dan mereka menying-
kapkan segala hal kepada putra mereka dan putri mereka” [Musa 
5:12; cetak miring ditambahkan].

Kita belajar dari peristiwa ini bahwa Hawa maupun Adam me-
nerima wahyu dan perintah untuk mengajar anak-anak mereka ja-
lan menuju kehidupan kekal.8

Kita membaca bahwa pada masa-masa [awal] Israel, para wa-
nita aktif dan memiliki tugas-tugas untuk dilakukan [lihat Keluaran 
15:20; Hakim-Hakim 4–5].9

Dalam Perjanjian �aru kita membaca mengenai banyak wanita 
setia yang mencari dan memberikan nasihat. �anyak dari mereka ini 
mengikuti Tuhan dan melayani Dia [lihat Lukas 8:1–3; 10:38–42].10
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2
Di zaman akhir, para sister Lembaga 

Pertolongan memegang peran penting dalam 
Gereja Yesus Kristus yang dipulihkan.

Pada tanggal 17 Maret 1842, Nabi Joseph Smith mengadakan per-
temuan dengan sejumlah sister Gereja di Nauvoo dan mengorgani-
sasi mereka menjadi sebuah lembaga yang diberi nama “Lembaga 
Pertolongan Wanita Nauvoo.” … Tidak ada keraguan bahwa orga-
nisasi ini diciptakan melalui wahyu. Kebenaran ini telah banyak se-
kali ditunjukkan selama bertahun-tahun dan sekarang lembaga ini 
terbukti sangat bernilai dan sangat dibutuhkan.11

Tentu saja Gereja Yesus Kristus tidak akan diorganisasi secara pe-
nuh jika organisasi yang luar biasa ini tidak ada .… Pemulihan ini 
tidak akan lengkap tanpa Lembaga Pertolongan di mana para sister 
mampu melaksanakan pelayanan yang telah ditetapkan ilahi begitu 
penting bagi kesejahteraan Gereja.12

“Lembaga Pertolongan Wanita Nauvoo” diorganisasi oleh Nabi 
Joseph Smith dibantu oleh Penatua John Taylor. Tuhan telah meng-
ungkapkan bahwa para wanita Gereja harus diorganisasi menjadi 
sebuah lembaga, karena ada pekerjaan penting yang harus mereka 
lakukan dalam membantu “untuk mewujudkan dan menegakkan 
perkara Sion” [A&P 6:6]. Pekerjaan para sister ini terutama sekali un-
tuk manfaat, dorongan, dan kemajuan wanita Gereja agar mereka 
dapat dipersiapkan dalam segala hal untuk sebuah tempat dalam 
kerajaan selestial. Tanggung jawab juga diberikan kepada mereka 
untuk membantu dalam pekerjaan belas kasihan dan pertolongan 
bagi yang miskin, yang sakit, dan yang menderita di seluruh Ge-
reja untuk membebaskan mereka dari kesengsaraan dan penderi-
taan. Selama bertahun-tahun sejak pengorganisasian itu, para sister 
dalam lembaga ini telah setia terhadap pemanggilan mereka dan 
telah mengembangkan diri mereka dalam kesetiaan terhadap pe-
kerjaan tersebut. Tidak ada tugas yang diberikan terlalu sulit; tidak 
ada tanggung jawab yang diabaikan, dan melalui pelayanan mereka 
ribuan orang telah diberkati.13

Lembaga Pertolongan … telah tumbuh menjadi kekuatan di Ge-
reja. Adalah sangat penting—kita berbicara mengenai lembaga ini 
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sebagai pelengkap, yang artinya sebagai pembantu, tetapi Lembaga 
Pertolongan lebih dari itu. Lembaga ini dibutuhkan.14

Saya ingin menghargai para sister dari organisasi yang luar biasa 
ini atas integritas dan kesetiaan mereka yang telah diwujudkan se-
cara terus-menerus sejak masa Nauvoo.15

Tuhan berkenan dengan pekerjaan Anda. Anda, melalui pela-
yanan Anda, telah membantu membangun dan memperkuat kera-
jaan Allah. Pekerjaan Lembaga Pertolongan di Gereja—bolehkah 
saya mengatakan?—sama perlunya dengan pekerjaan kuorum-
kourum Imamat. Nah, sejumlah orang mungkin merasa bahwa saya 
menyatakan ini sedikit terlalu keras, tetapi penilaian saya sendiri 
adalah bahwa pekerjaan yang Anda, para sister kita yang baik, laku-
kan, adalah sangat patut dipuji dan penting seperti halnya memba-
ngun kerajaan ini, memperkuatnya, menyebabkannya berkembang, 
meletakkan landasan yang di atasnya kita semua dapat bangun, 

lembaga Pertolongan adalah “organisasi wanita terbesar 
di dunia, sebuah organisasi yang merupakan bagian 

yang sangat penting dari kerajaan allah di bumi.”
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sama pentingnya seperti yang dilakukan oleh para pria yang me-
megang Imamat Allah. Kami tidak bisa berfungsi tanpa Anda.16

[Para sister Lembaga Pertolongan] adalah anggota dari organisasi 
wanita terbesar di dunia, sebuah organisasi yang merupakan bagian 
yang sangat penting dari kerajaan Allah di bumi dan yang dirancang 
dan dioperasikan demikian agar dapat membantu para anggotanya 
yang setia memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan �apa ….

Lembaga Pertolongan didirikan oleh roh ilham, telah dibimbing 
oleh roh tersebut [sejak itu], dan telah menanamkan ke dalam hati 
para sister yang baik yang jumlahnya tak terhitung banyaknya ke-
inginan-keinginan untuk berbuat kesalehan yang berkenan bagi 
Tuhan.17

3
Para sister Lembaga Pertolongan membantu mengurus 

kesejahteraan duniawi dan rohani anak-anak Allah.

Tuhan melalui kebijaksanaan-Nya telah meminta para sister kita 
untuk membantu Imamat. Karena simpati, kelembutan, dan keba-
ikan hati mereka, Tuhan memikirkan [para wanita] dan memberi 
mereka tugas-tugas dan tanggung jawab menjadi pelayan bagi yang 
membutuhkan dan yang menderita. Dia telah menunjukkan jalan 
yang harus kita ikuti, dan Dia telah memberi mereka organisasi 
yang luar biasa ini di mana mereka memiliki wewenang untuk me-
layani di bawah pengarahan para uskup di lingkungan dan bekerja 
bersama para uskup di lingkungan, mengurus kepentingan rohani 
dan duniawi umat kita.

Dan Tuhan dapat meminta para sister kita untuk pergi ke rumah-
rumah untuk menghibur mereka yang membutuhkan, membantu 
dan menolong mereka yang menderita, berlutut dan berdoa ber-
sama mereka, dan Tuhan akan mendengarkan doa para sister ketika 
doa tersebut diucapkan dengan tulus atas nama orang yang sakit, 
sama seperti Dia akan mendengarkan doa para penatua di Gereja.18

Lembaga Pertolongan memiliki banyak tujuan dan tugas .… Ayah 
saya, Presiden Joseph F. Smith [berkata:] “Ini adalah organisasi yang 
didirikan oleh Nabi Joseph Smith. Oleh karena itu, merupakan or-
ganisasi pelengkap tertua di Gereja, dan yang paling penting. Or-
ganisasi ini tidak hanya menangani kebutuhan orang miskin, orang 
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yang sakit dan yang membutuhkan, melainkan juga bagian dari tu-
gasnya—dan juga bagian yang lebih besar dari tugas itu—adalah 
untuk mengurus kesejahteraan rohani dan keselamatan para ibu 
dan putri Sion; untuk memastikan bahwa tidak satu pun yang dia-
baikan, tetapi agar semua dilindungi dari kemalangan, malapetaka, 
kuasa kegelapan, dan kejahatan yang mengancam mereka di du-
nia. Adalah tugas Lembaga Pertolongan untuk mengurus kesejahte-
raan rohani mereka sendiri dan seluruh anggota wanita di Gereja.” 19

Adalah tugas Lembaga Pertolongan, tidak saja untuk mengurus 
mereka yang adalah anggota Lembaga Pertolongan, tetapi pekerjaan 
mereka hendaknya mencakup melebihi batas-batas itu. Di mana 
pun orang mengalami kesulitan, membutuhkan bantuan, berada 
dalam kesulitan, mengalami sakit atau menderita, kami memanggil 
Lembaga Pertolongan .… Mereka dapat melaksanakan pekerjaan 
yang besar dan luar biasa dengan mendorong mereka yang tidak 
patuh, membantu mereka, membawa mereka kembali ke dalam 
kegiatan, membantu mereka mengatasi kelemahan atau dosa-dosa 
dan ketidaksempurnaan mereka, dan membawa mereka pada pe-
mahaman tentang kebenaran. Saya mengatakan tidak ada batasan 
untuk hal baik yang dapat dilakukan para sister kita.

… Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh para presiden 
pasak dan uskup di lingkungan jika mereka tidak memiliki para 
sister Lembaga Pertolongan yang baik ini yang dapat mereka an-
dalkan; yang dapat mereka panggil untuk melayani mereka, se-
ring kali, untuk menangani situasi-situasi yang sangat sulit untuk 
ditangani, paling tidak bagi para brother kita, tetapi yang dapat di-
lakukan oleh para sister kita dengan sangat baik. Adalah sangat 
baik sekali seandainya semua anggota Gereja sempurna. Seandai-
nya kondisinya demikian maka kita semua akan memiliki sedikit 
tanggung ajwab, baik pria maupun wanita, tetapi saat itu belum-
lah tiba. Kita memiliki anggota di antara para sister kita yang mem-
butuhkan dorongan, sedikit bantuan dalam bidang rohani maupun 
duniawi, dan tidak seorang pun dapat melakukannya dengan le-
bih baik daripada para sister kita yang adalah anggota dari organi-
sasi yang hebat dan luar biasa ini.

Dalam pekerjaan ini para sister bisa memberikan bantuan me-
reka dengan mendorong dan membantu mereka yang tidak patuh, 
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yang tidak peduli, yang ceroboh, sama halnya seperti para pria da-
lam Keimamatan diminta untuk melakukan sesuatu atas nama me-
reka yang tidak patuh, ceroboh, dan tidak peduli di antara para 
pria. Kita semua hendaknya bekerja untuk mendatangkan kesalehan 
dan berusaha untuk mengaktifkan kembali mereka yang telah me-
nyimpang dan mengabaikan tugas-tugas Gereja.20

Dari awal [nya] yang sederhana dalam kondisi-kondisi yang pa-
ling sulit, ketika jumlah anggota Gereja masih sedikit, kita telah me-
lihat Lembaga ini tumbuh .… Hal-hal baik yang telah dicapai dalam 
mengurus mereka yang miskin, orang yang sakit dan yang mende-
rita, dan mereka yang memiliki kebutuhan duniawi, mental, atau 
rohani, tidak akan pernah diketahui dengan benar tanpa mereka 
.… Semua ini telah dilaksanakan melalui semangat kasih yang se-
laras dengan roh sejati Injil Yesus Kristus.21

4
Tuhan mengharapkan para wanita untuk 

mencari terang dan kebenaran agar mereka 
berhak memperoleh kemuliaan selestial.

Injil memiliki makna penting bagi para sister kita sama halnya 
bagi para brother. Mereka memiliki kepedulian yang sama seperti 
para brother. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Joseph 
Smith, “Selidikilah perintah-perintah ini, karena ini adalah benar 
dan pasti, dan nubuat dan janji yang ada di dalamnya semuanya 
akan digenapi,” [A&P 1:37] Dia tidak membatasi perintah itu kepada 
para anggota pria di Gereja .… Sebagaimana penting bagi para pria 
untuk memahami Rencana Keselamatan, demikian pula bagi para 
sister kita. Demikian pula penting bagi mereka untuk mematuhi 
 perintah-perintah. Tidak ada wanita yang akan diselamatkan dalam 
kerajaan Allah tanpa baptisan bagi pengampunan dosa-dosa dan 
penumpangan tangan untuk karunia Roh Kudus ….

… Ketika Tuhan berfirman bahwa tidak ada orang yang dapat 
 diselamatkan dalam ketidaktahuan [lihat A&P 131:6], saya rasa ini 
ditujukan kepada wanita maupun pria, dan saya rasa wanita di Ge-
reja berkewajiban untuk menelaah tulisan suci.22

Tuhan mengharuskan wanita, maupun pria di Gereja, agar me-
reka tahu kehendak ilahi-Nya dan memiliki kesaksian yang kuat 
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dalam hati mereka mengenai kebenaran yang diungkapkan yang 
berhubungan dengan keselamatan dalam kerajaan Allah. Tuhan ti-
dak mengungkapkan Kitab Mormon untuk manfaat mereka yang 
memegang Imamat saja, melainkan untuk setiap jiwa yang mencari 
kebenaran, baik pria maupun wanita.23

Tuhan mengharapkan para sister memenuhi syarat untuk mem-
peroleh kesaksian terhadap kebenaran untuk memahami  ajaran-
ajaran Gereja sebagaimana Dia mengharapkan hal yang sama 
kepada mereka yang memegang Imamat. Jika kita memperoleh 
permuliaan, yang kita berharap akan memperolehnya, maka perlu 
bahwa kita mempersiapkan diri kita melalui pengetahuan, melalui 
iman, melalui doa. Dan ketika Tuhan berfirman, “Tetapi carilah da-
hulu Kerajaan Allah dan kebenarannya,” [Matius 6:33; 3 Nefi 13:33]. 
Dia tidak berbicara hanya kepada kelompok pria, kelompok itu ter-
diri atas jemaat pria dan wanita.24

Setiap wanita yang dibaptis ke dalam Gereja telah ditumpangkan 
tangan ke atas kepala mereka oleh para penatua untuk mempero-
leh karunia Roh Kudus agar dia memiliki bimbingan Roh dalam se-
mua kebenaran. Adalah kehendak Tuhan agar tidak satu pun dari 

“tuhan mengharuskan wanita … di gereja, agar mereka tahu kehendak 
ilahi-nya dan memiliki kesaksian yang kuat dalam hati mereka.”
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mereka tanpa memiliki bimbingan ilahi yang akan mengungkapkan 
kepada mereka kebenaran dan memungkinkan mereka membeda-
kan antara terang dan kegelapan dan, dengan demikian, diperkuat 
dan diberi kuasa untuk melawan semua ajaran, teori, dan gagasan 
palsu, yang begitu lazim di dunia sekarang.25

Para sister kita berhak memperoleh ilham untuk setiap kebu-
tuhan mereka akan Roh Kudus sebagaimana halnya para pria 
membutuhkannya. Mereka berhak memperoleh karunia nubuat 
mengenai hal-hal yang akan penting untuk mereka ketahui .… Ke-
tika mereka berdoa mereka hendaknya berdoa dengan sungguh-
sungguh, mengharapkan untuk memperoleh jawaban atas doa-doa 
mereka. Tuhan akan mendengarkan mereka, jika mereka sungguh-
sungguh, setia, jujur sebagaimana Dia akan mendengarkan doa-doa 
para brother.26

Tuhan telah menjanjikan kepada semua orang, baik pria maupun 
wanita, karunia Roh Kudus dengan syarat kesetiaan, kerendahan 
hati, dan pertobatan yang sesungguhnya. Mereka diharuskan un-
tuk menelaah dan mengetahui kebenaran-kebenaran Injil dan untuk 
mempersiapkan diri mereka melalui penelaahan, iman, dan kepa-
tuhan kepada semua perintah untuk mencari terang dan kebenaran 
agar mereka berhak memperoleh kemuliaan selestial.27

5
Melalui imamat, Allah menawarkan kepada 

para putri-Nya setiap karunia rohani dan berkat 
yang dapat diperoleh oleh para putra-Nya.

Saya rasa kita semua tahu bahwa berkat-berkat keimamatan ti-
dak dibatasi untuk pria saja. �erkat-berkat ini juga dicurahkan … 
kepada semua wanita yang setia di Gereja. Para sister yang baik 
ini dapat mempersiapkan diri mereka, dengan mematuhi  perintah-
perintah dan dengan melayani di Gereja, untuk memperoleh 
 berkat-berkat dari rumah Tuhan. Tuhan menawarkan kepada para 
putri-Nya setiap karunia rohani dan berkat yang dapat diperoleh 
para putra-Nya, karena tidak ada pria tanpa wanita, demikian pula 
tidak ada wanita tanpa pria dalam Tuhan [lihat 1 Korintus 11:11].28

Kita semua sadar bahwa Tuhan memfirmankan kepada Abraham 
bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa dan bahwa 
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keturunannya akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan 
pasir di tepi pantai, tetapi apa yang tidak boleh kita abaikan ada-
lah bahwa janji-janji yang sama diberikan kepada Sarai.

“Allah berfirman kepada Abraham: Tentang isterimu Sarai, ja-
nganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah nama-
nya. Aku akan memberkatinya, dan dari padanya juga Aku akan 
memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan Aku akan 
memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa; raja-raja 
bangsa-bangsa akan lahir dari padanya” [Kejadian 17:15–16].29

Tuhan, berbicara mengenai imamat dan kuasa keimamatan, dan 
tata cara-tata cara Gereja yang kita terima melalui keimamatan, ber-
firman, “Dan imamat yang lebih tinggi ini melaksanakan Injil dan 
memegang kunci misteri-misteri kerajaan, bahkan kunci pengeta-
huan Allah.”

… Izinkan saya membacanya lagi: “Dan imamat yang lebih tinggi 
ini melaksanakan Injil dan memegang kunci misteri-misteri kera-
jaan, bahkan kunci pengetahuan Allah. Oleh karena itu, dalam tata 
cara-tata cara darinya, kuasa Ke-Allah-an dinyatakan. Dan tanpa 
tata cara darinya, dan wewenang imamat, kuasa Ke-Allah-an tidak-
lah dinyatakan kepada manusia dalam daging; karena tanpa ini tak 
seorang pun dapat melihat muka Allah, bahkan �apa, dan hidup” 
[A&P 84:19–22].

Ketika kita membaca hal-hal seperti ini, itu hendaknya membuat 
setiap pria di antara kita yang memegang imamat bersukacita un-
tuk memikirkan bahwa kita memiliki wewenang yang sedemikian 
besar yang dengannya kita dapat mengenal Allah. Tidak saja para 
pria yang memegang imamat mengetahui kebenaran yang besar itu, 
tetapi karena imamat itu dan tata cara-tata cara daripadanya, setiap 
anggota Gereja, baik pria maupun wanita, dapat mengenal Allah.30
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Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Apa	yang	dapat	kita	pelajari	dari	pengalaman-pengalaman	yang	

digambarkan dalam “Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith”? 
Pengalaman-pengalaman serupa apakah yang telah Anda miliki?

•	 Presiden	Smith	berbicara	mengenai	wanita	di	masa	yang		berbeda-
beda yang telah memenuhi tanggung jawab-tanggung jawab pen-
ting dalam kerajaan Allah (lihat bagian 1). Dalam hal-hal apakah 
Anda telah melihat wanita berkontribusi terhadap kekuatan ke-
luarga mereka dan Gereja?

•	 Bagaimanakah	Anda	melihat	bahwa	pelayanan	Lembaga	Per-
tolongan “penting bagi kesejahteraan Gereja”? (lihat bagian 2). 
Dalam hal-hal apakah para sister Lembaga Pertolongan dan pe-
megang imamat bekerja bersama untuk membangun kerajaan 
Allah?

•	 Dalam	hal-hal	apakah	Lembaga	Pertolongan	mengurus	kesejahte-
raan rohani para wanita Orang Suci Zaman Akhir? Dalam hal-hal 
apakah para sister Lembaga Pertolongan memberikan pengaruh 
mereka di luar organisasi mereka? (untuk contoh, lihat bagian 3).

•	 Presiden	Smith	menekankan	bahwa	semua	wanita	dan	pria	perlu	
memahami ajaran-ajaran injil, memperkuat kesaksian mereka, 
dan menerima wahyu (lihat bagian 4). Mengapa menurut Anda 
penting bagi kita semua untuk mencari karunia-karunia ini?

•	 Presiden	Smith	mengajarkan	bahwa	berkat-berkat	keimamatan	
“dicurahkan … kepada semua wanita yang setia di Gereja” (ba-
gian 5). Mengapa wanita membutuhkan berkat-berkat keima-
matan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka di rumah 
dan di Gereja? Contoh-contoh apakah yang telah Anda lihat me-
ngenai wanita yang menerima karunia-karunia rohani?

Tulisan Suci yang Berhubungan
Kisah para Rasul 5:12–14; Alma 32:22–23; A&P 46:8–9

Bantuan Mengajar
“Sering kali bermanfaat untuk mulai memikirkan mengenai pela-

jaraan yang akan datang segera setelah Anda mengajarkan pelajaran 
sebelumnya. Anda mungkin akan memiliki pengetahuan paling 
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banyak mengenai mereka yang Anda ajar dan kebutuhan dan mi-
nat mereka segera setelah Anda berada bersama mereka” (Menga-
jar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia [1999], 97).

Catatan
 1. “Purpose of the Relief Society,” Relief 
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Kelahiran Yesus Kristus: 
“Kesukaan Besar”

“Sungguh ini merupakan kisah yang luar 
biasa? Sudahkah kita membiarkan cerita itu 
tertanam dan memengaruhi kehidupan kita? 

Sudahkah kita menerima cerita itu dalam 
arti yang sepenuhnya tanpa keraguan?”

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Selama liburan Natal tahun 1971, seorang wartawan surat kabar me-
miliki kesempatan untuk meluangkan waktu bersama Presiden Joseph 
Fielding Smith dan para anggota keluarganya. Wartawan tersebut 
membagikan beberapa pengamatannya mengenai kehidupan nabi:

“Natal adalah waktu yang khusus bagi Presiden Joseph Fielding 
Smith. Itu adalah hari bagi keluarga dan hari untuk mengenang. Te-
tapi, yang paling penting dari semuanya bagi Presiden Smith, Natal 
adalah hari bagi anak-anak.

‘Saya rasa hal yang paling saya sukai mengenai Natal adalah 
anak-anak,’ Presiden Smith berkata, sementara dia menarik cicit pe-
rempuannya lebih dekat kepadanya.

Dengan Alkitab besar bergambar di pangkuannya, Presiden 
Smith dan dua dari cicit perempuannya, Shanna McConkie, 4, dan 
Sherri, 2, membalik-balik halaman yang menceritakan mengenai ke-
lahiran bayi Kristus. Mereka cukup lama menyimak pada halaman 
yang bergambar palungan. Terdapat kedekatan di antara Presiden 
Smith dan anak-anak perempuan itu ….

Presiden Smith telah menerima banyak tamu keluarga selama li-
buran Natal. ‘Natal adalah saat bagi keluarga untuk berkumpul ber-
sama,’ dia berkata.” 1
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Cerita mengenai kelahiran juruselamat “tidak pernah menjadi 
usang terlepas seberapa pun sering diceritakan.”
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�agi Presiden Smith, tradisi Natal dipusatkan pada kelahiran, 
pelayanan, dan Pendamaian Juruselamat. Sebagai tanggapan ter-
hadap ucapan Natal yang dia terima dari para anggota Gereja, dia 
berkata, “Saya menghargai perhatian dari mereka yang mengirim-
kan kartu Natal. Saya menganggap itu sebagai ungkapan kasih dan 
pengingat akan kelahiran Juruselamat yang kita hormati dan sem-
bah sebagai pemimpin Gereja. Pesan-Nya adalah pesan kedamaian 
dan itikad yang baik. Inilah harapan saya kepada sesama manusia 
di mana pun mereka berada.” 2

Pada bulan Desember 1970, Presiden Smith menerbitkan pesan 
Natal untuk para anggota Gereja di seluruh dunia. Sebagian, dia 
mengatakan:

“Saya menyambut Anda dalam Suasana Natal ini, dengan kasih 
dan penemanan, dan dengan doa semoga �apa Kekal kita berse-
dia memerhatikan Anda dengan belas kasihan dan mencurahkan 
berkat-berkat-Nya yang melimpah kepada Anda.

Di zaman ini ketika kedurhakaan merajalela, ketika terdapat ba-
nyak kesengsaraan di bumi, ketika terdapat peperangan dan desas-
desus tentang peperangan, kita semua membutuhkan, yang belum 
pernah dibutuhkan sebelumnya, pemeliharaan yang membimbing 
dan melindungi dari Tuhan.

Kita perlu mengetahui bahwa meskipun kita menghadapi segala 
kesulitan dan percobaan, Tuhan masih memimpin urusan di bumi 
dan bahwa jika kita mematuhi perintah-perintah-Nya dan jujur dan 
setia kepada hukum-hukum-Nya, Dia akan memberkati kita di sini 
dan memberkati kita dengan kehidupan kekal dalam kerajaan-Nya 
pada waktunya ….

… Saya sekarang berdoa agar dalam Musim Natal ini, dan di se-
tiap saat, kita dapat memusatkan iman kita kepada Putra Allah dan 
memperoleh bagi diri kita sendiri kedamaian itu yang di luar ke-
mampuan kita untuk memahaminya.” 3
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Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Kisah mengenai kelahiran Penebus kita memberi 
kesan kesederhanaannya yang rendah hati.

Tidak ada kisah yang begitu indah, atau yang dapat mengilhami 
jiwa orang yang rendah hati hingga ke dalam sanubari, sebagai-
mana yang dapat diberikan oleh kisah yang luar biasa ini menge-
nai kelahiran Penebus kita. Tidak ada kata yang dapat diucapkan 
manusia yang dapat menghiasi atau meningkatkan atau menam-
bahkan kesan dari kesederhanaannya yang rendah hati. Kisah ini 
tidak pernah menjadi usang terlepas seberapa pun sering dicerita-
kan, dan penceritaannya sejauh ini masih terlalu jarang diceritakan 
di  rumah- rumah manusia. Marilah kita berusaha membayangkan 
sendiri berada bersama gembala-gembala yang sedang menjaga ka-
wanan ternak mereka pada malam yang mengesankan itu. Mereka 
adalah orang-orang rendah hati yang tidak kehilangan iman terha-
dap para leluhur mereka, yang hatinya tidak dikeraskan seperti hal-
nya hati para penguasa orang Yahudi di zaman pelayanan Tuhan 
kita, karena jika hati mereka telah dikeraskan, maka para malaikat 
tidak akan menampakkan diri kepada mereka dengan pesan mereka 
yang begitu mulia. Marilah kita mengulangi cerita yang luar biasa ini.

“Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang 
menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.

Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan 
kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ke-
takutan.

Lalu kata malaikat itu kepada mereka: Jangan takut, sebab se-
sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk 
seluruh bangsa.

Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di 
kota Daud.

Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang 
bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.

Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu se-
jumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya,
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Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai se-
jahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.

Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali 
ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain: 
Marilah kita pergi ke �etlehem untuk melihat apa yang terjadi di 
sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.

Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan 
Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan” 
[Lukas 2:8–16].

Adakah jiwa manusia yang dapat membaca kisah ini dan tidak 
tersentuh oleh semangat kesederhanaan dan terkesan dengan ke-
benaran sederhana dari kisah tersebut? 4

2
Meskipun Yesus Kristus adalah Putra Allah, Dia datang 

ke dunia ini sebagai bayi dan tumbuh dari kasih karunia 
ke kasih karunia sampai Dia menerima kegenapan.

Saya rasa bahwa kita semua memahami fakta bahwa Yesus 
Kristus adalah Yehova, yang memimpin Israel di zaman Abraham 

Pada masa muda-nya, yesus memperoleh pengetahuan 
“baris demi baris dan ajaran demi ajaran.”



B a B  2 5

360

dan Musa, dan sesungguhnya sejak zaman Adam. Juga bahwa 
Yehova, atau Yesus Kristus, sebagai pribadi Roh menampakkan diri 
kepada Saudara Laki-Laki Yared, dan bahwa Dia dilahirkan seba-
gai seorang bayi di dunia ini dan tumbuh menjadi manusia dewasa 
di dunia ini.5

Juruselamat kita adalah Allah sebelum Dia dilahirkan ke dunia 
ini, dan Dia membawa bersama-Nya status yang sama itu ketika 
Dia datang ke sini. Dia adalah Allah sewaktu Dia dilahirkan ke du-
nia sebagaimana Dia adalah Allah sebelumnya. Tetapi sejauh yang 
berhubungan dengan kehidupan ini, tampaknya bahwa Dia ha-
rus mulai sama seperti semua anak-anak lainnya dan memperoleh 
pengetahuan-Nya baris demi baris. Lukas menyatakan Dia “makin 
bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan 
makin dikasihi oleh Allah dan manusia” [Lukas 2:52] Yohanes men-
catat bahwa “Dia tidak menerima kegenapan pada mulanya,” tetapi 
harus melanjutkan “dari kasih karunia ke kasih karunia, sampai dia 
menerima kegenapan” [A&P 93:13] ….

Jelas, sebelum Dia berusia 12 tahun—karena pada waktu itulah 
Dia membuat heran para alim ulama dan orang-orang majus di bait 
suci—Dia telah belajar banyak mengenai urusan �apa-Nya [lihat 
Lukas 2:46–49]. Pengetahuan ini dapat datang kepada-Nya mela-
lui wahyu, melalui kunjungan para malaikat, atau dengan cara lain. 
Tetapi pengetahuan-Nya, sepanjang yang berhubungan dengan ke-
hidupan ini, harus datang baris demi baris dan ajaran demi ajaran. 
Tanpa diragukan lagi Dia berkomunikasi, dari waktu ke waktu, de-
ngan �apa Surgawi-Nya.

... “Yesus tumbuh bersama saudara-saudara-Nya, dan menjadi kuat, 
dan menunggu-nunggu Tuhan untuk datangnya waktu  pelayanan-
Nya. Dan Dia melayani di bawah �apa-Nya, dan Dia berfirman ti-
dak seperti orang lain, tidak juga Dia dapat diajar; karena Dia tidak 
membutuhkan bahwa siapa pun mesti mengajar-Nya. Dan setelah 
 bertahun-tahun, jam pelayanan-Nya semakin dekat” [Terjemahan 
Joseph Smith, Matius 3:24–26].

Pernyataan dari Tuhan kita bahwa Dia dapat mengerjakan sesu-
atu dari diri-Nya sendiri jikalau tidak Ia melihat �apa mengerjakan-
nya, memiliki arti bahwa telah diwahyukan kepada-Nya apa yang 
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telah dilakukan oleh �apa-Nya [lihat Yohanes 5:19–20]. Tidak dira-
gukan lagi, Yesus datang ke dunia tunduk pada syarat yang sama 
dengan syarat yang diminta dari kita masing-masing—Dia lupa akan 
segala sesuatu, dan Dia harus tumbuh dari kasih karunia ke kasih 
karunia. Hal-hal yang terlupakan oleh-Nya, atau karena pengetahu-
an-Nya terdahulu telah diambil, akan menjadi syarat sebagaimana 
itu menjadi syarat bagi kita masing-masing, untuk menyelesaikan 
keberadaan duniawi saat ini.

Pada awalnya, Juruselamat tidak memiliki kegenapan tetapi se-
telah Dia menerima tubuh-Nya dan dibangkitkan semua kuasa 
diberikan kepada-Nya baik di surga maupun di bumi. Meskipun 
dahulunya Dia adalah Allah, bahkan Putra Allah, dengan kuasa 
dan wewenang untuk menciptakan bumi ini dan bumi-bumi lain-
nya, namun ada beberapa hal yang kurang yang tidak Dia terima 
sampai setelah kebangkitan-Nya. Dengan kata lain, Dia belum me-
nerima kegenapan sampai memperoleh tubuh yang dibangkitkan.6

3
Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus 

kita dari kematian jasmani dan rohani.

Yesus datang ke bumi ini untuk menggenapi misi yang pasti, 
yang ditugaskan kepada-Nya sebelum landasan bumi ini diletakkan. 
Dia dibicarakan “sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan 
dari Anak Domba, yang telah disembelih” [Wahyu 13:8]. Dia me-
nawarkan diri secara sukarela untuk datang, pada Pertengahan Za-
man, untuk menebus manusia dari kejatuhan yang akan menimpa 
mereka melalui pelanggaran Adam.

… Yesus adalah satu-satunya orang yang dilahirkan ke dalam du-
nia ini yang tidak memiliki bapa duniawi. �apa dari tubuh-Nya juga 
�apa dari Roh-Nya, dan �apa dari roh-roh semua manusia. Dari 
 �apa-Nya dia memperoleh kehidupan kekal; dari ibu-Nya Dia mem-
peroleh kuasa untuk mati, karena ibu-Nya adalah seorang wanita 
fana. Dari ibu-Nya Dia memperoleh darah-Nya, dan dari  �apa-Nya 
Dia memperoleh kebakaan-Nya. Dengan demikian karena memiliki 
kuasa untuk menyerahkan nyawa-Nya dan mengambilnya kembali, 
Dia mampu membayar dosa pelanggaran Adam, dan menebus se-
luruh makhluk dari kematian.7
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Alasan sesungguhnya bagi kedatangan Yesus Kristus ke dunia … 
pada awalnya adalah, untuk menebus semua orang dari kematian 
jasmani atau fana, yang telah dibawa Adam ke dunia, dan kedua, 
untuk menebus semua orang dari kematian rohani atau pengusiran 
dari hadirat Tuhan dengan syarat pertobatan dan pengampunan 
dosa mereka dan bertahan sampai akhir dari percobaan fana.8

Kita bersukacita atas kelahiran Putra Allah di antara manusia.

Kita bersyukur atas kurban Pendamaian yang Dia lakukan mela-
lui pencurahan darah-Nya sendiri.

Kita bersyukur bahwa Dia telah menebus kita dari kematian dan 
membuka pintu agar kita dapat memperoleh kehidupan kekal.

Kita berdoa untuk kedamaian di bumi, untuk penyebaran Injil, 
dan untuk kemenangan akhir bagi kebenaran.

Kami memohon kepada anak-anak �apa kita di mana pun me-
reka berada untuk bergabung bersama kami dalam melakukan 
hal-hal itu yang akan memberi kita kedamaian di dunia ini dan ke-
muliaan kekal di dunia yang akan datang [lihat A&P 59:23].9

4
Kita hendaknya membiarkan kisah mengenai kelahiran 

Juruselamat tertanam dan memengaruhi kehidupan kita.

Ketika [pagi Natal] datang sejumlah orang akan menundukkan 
kepala mereka sebagai permohonan rendah hati kepada �apa se-
gala Terang atas berkat-berkat yang telah mereka terima melalui 
penderitaan Putra terkasih-Nya, dan akan membaca cerita luar bi-
asa mengenai kelahiran-Nya dengan penuh puji syukur. Sayangnya, 
sejumlah orang lain, yang mengetahui sedikit, kalaupun mengeta-
huinya, mengenai utang yang mereka miliki kepada Putra Allah, 
akan merayakan, bukan dengan pujian dan doa yang rendah hati, 
tetapi merayakannya dengan bermabuk-mabukkan disertai hujatan, 
tanpa sedikit pun memikirkan mengenai makna penting dari kela-
hiran Orang dari Galilea itu ….

�agaimana mungkin seseorang yang dapat membaca kisah yang 
menyentuh tentang kelahiran Yesus Kristus ini tidak memiliki ke-
inginan untuk meninggalkan dosa-dosanya? Dalam suasana Natal 
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ini, adalah baik bagi setiap orang—raja di istananya, kalaupun se-
karang ada raja di istana, petani dalam gubuk sederhananya, orang 
kaya maupun orang miskin—untuk berlutut dalam doa dan meng-
hormati-Nya, yang tidak memiliki dosa, yang kehidupan-Nya digu-
nakan dalam pengurbanan dan kesedihan demi manfaat sesama 
manusia; yang darah-Nya telah dicurahkan untuk dosa ….

… Sungguh ini merupakan kisah yang luar biasa? Sudahkah kita 
membiarkan kisah ini tertanam dan memengaruhi kehidupan kita? 
Sudahkah kita menerimanya dalam makna yang sepenuhnya tanpa 
keraguan? Apakah kita percaya bahwa bayi ini sesungguhnya ada-
lah Putra Tunggal Allah dalam daging? Apakah kita memiliki iman 
yang kuat terhadap misi-Nya dan apakah kita bersedia mengikuti-
Nya dengan patuh? Jika dunia telah memercayai hal ini dan telah 
mengindahkan dengan tulus ajaran-ajaran-Nya, maka dunia ini ti-
dak akan dihancurkan oleh perselisihan dan kejahatan di sepanjang 
abad .… �egitu banyak orang yang menyatakan bahwa mereka 
mengikuti Juruselamat dengan mulut mereka, tetapi tidak bertin-
dak apa pun di antara orang-orang yang mengaku pengikut Putra 
Allah dan sedikit sekali orang yang benar-benar menyembah-Nya 
berdasarkan integritas ajaran-ajaran-Nya.

Malaikat menyatakan kepada para gembala pada malam yang 
mulia itu, bahwa dia membawa kabar sukacita untuk semua orang 
[lihat Lukas 2:8–10], tetapi pada umumnya orang-orang di mana 
pun mereka berada di muka bumi, telah menolak menerima  berkat- 
berkat dari kabar sukacita itu. Mereka belum bersedia meninggalkan 
dosa-dosa mereka, untuk merendahkan hati mereka dan menem-
patkan kehidupan mereka selaras dengan ajaran-ajaran Tuhan ….

Sekali lagi saya memohon kepada semua orang di mana pun 
mereka berada: �erpalinglah dari cara-cara jahat Anda ke penyem-
bahan yang sesungguhnya kepada Putra Allah, agar jiwa Anda da-
pat diselamatkan dalam kerajaan-Nya.10
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Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Apa	yang	Anda	lakukan	di	rumah	Anda	untuk	mengingat	Ju-

ruselamat di waktu Natal? Apa yang dapat kita pelajari dari tra-
disi Natal Presiden Smith? (lihat “Dari Kehidupan Joseph Fielding 
Smith”).

•	 Mengapa	menurut	Anda	cerita	mengenai	kelahiran	Yesus	Kristus	
“tidak pernah menjadi usang”? (lihat bagian 1).

•	 Tinjaulah	perkataan	Presiden	Smith	mengenai	Yesus	Kristus	yang	
datang ke dunia sebagai bayi dan menanggung segala kesulitan 
kefanaan (lihat bagian 2). Apa pendapat dan perasaan Anda se-
waktu Anda merenungkan kesediaan Juruselamat untuk mela-
kukan hal ini?

•	 Renungkanlah	hubungan	antara	kelahiran	Juruselamat	dan	Pen-
damaian Juruselamat (lihat bagian 3). �agaimanakah orang tua 
dapat membantu anak-anak mereka memperoleh pemahaman 
ini? �agaimanakah pemahaman ini dapat memengaruhi tradisi-
tradisi Natal kita?

•	 Apa	yang	dapat	kita	lakukan	untuk	membiarkan	kisah	mengenai	
kelahiran Juruselamat “tertanam dan memengaruhi kehidupan 
kita”? (lihat bagian 4).

Tulisan Suci yang Berhubungan 
Yesaya 53; Lukas 1:26–35; 2; 1 Nefi 11:8–23

Bantuan Mengajar
Pembahasan dalam kelompok-kelompok kecil “memberikan ke-

pada banyak orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam suatu 
pelajaran. Individu-individu yang biasanya enggan berpartisipasi 
bisa membagikan gagasan-gagasan dalam kelompok-kelompok ke-
cil yang mungkin mereka tidak bersedia mengungkapkannya jika 
berada di depan seluruh kelompok” (Mengajar, Tiada Pemanggilan 
yang Lebih Mulia [1999], 161).
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Catatan
 1. “A �ig Christmas Hug from Pres. 

Smith,” Church News, Desember 25, 
1971, 3.

 2. “A �ig Christmas Hug from Pres. 
Smith,” 3.

 3. “Christmas Greetings from President 
Joseph Fielding Smith to the Members 
of the Church throughout the World,” 
Church News, Desember 19, 1970, 3.

 4. The Restoration of All Things (1945), 
279–280.

 5. Korespondensi pribadi, dikutip da-
lam Doctrines of Salvation, disunting 
�ruce R. McConkie, jilid 3 (1954–1956), 
1:11.

 6. Korespondensi pribadi, dikutip dalam 
Doctrines of Salvation, 1:32–33.

 7. Answers to Gospel Questions, dihimpun 
oleh Joseph Fielding Smith Jr., jilid 5 
(1957–1966), 2:134, 136.

 8. The Resurrection,” Improvement Era, 
Desember. 1942, 780–781; lihat juga 
Doctrines of Salvation, 2:259.

 9. “Christmas Greetings,” 3.
 10. The Restoration of All Things, 278–279, 

281–282, 286; tanda baca distandarkan.
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“kami merindukan hari ketika Raja damai akan datang.”
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Mempersiapkan Diri untuk 
Kedatangan Tuhan Kita

“Persiapkanlah kamu jalan Tuhan, dan 
jadikanlah jalan-Nya lurus, karena jam 

kedatangan-Nya sudah dekat” (A&P 133:17)

Dari Kehidupan Joseph Fielding Smith

Presiden Joseph Fielding Smith pernah mengatakan kepada seke-
lompok Orang Suci Zaman Akhir bahwa dia “berdoa untuk hari ki-
amat.” Dia berkata, “Jika kiamat datang besok saya akan senang.” 
Sebagai tanggapan terhadap pernyataan tersebut, seorang wanita 
berbicara, dengan suara yang cukup keras sehingga orang lain bisa 
mendengarnya. “Oh, semoga saja tidak,” dia berkata.

Sementara membagikan pengalaman ini beberapa waktu kemu-
dian, Presiden Smith mengajarkan:

“Apakah Anda menginginkan kedatangan hari kiamat?

Kebanyakan orang memiliki gagasan yang keliru mengenai apa 
yang dimaksud dengan hari kiamat ….

… Ketika Kristus datang maka akan terjadi hari kiamat .… Ti-
dak akan ada perang, kekacauan, iri hati, dusta; tidak akan ada ke-
jahatan. Maka manusia akan belajar untuk mengasihi Tuhan dan 
mematuhi perintah-perintah-Nya, dan jika mereka tidak mema-
tuhi mereka tidak akan berada di sini. Itulah yang dimaksud de-
ngan hari kiamat, dan itulah yang didoakan Juruselamat ketika para 
murid-Nya datang kepada-Nya dan berkata, ‘Ajarlah kami berdoa.’ 
Apa yang Dia lakukan? Dia mengajar mereka, ‘�apa, dikuduskanlah 
 nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu.’ [lihat Lukas 11:1–2].

Itulah yang saya doakan. Tuhan berdoa untuk hari kiamat, dan 
demikian pula saya.” 1
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Dalam khotbah dan tulisannya, Presiden Smith sering mengu-
tip nubuat-nubuat dari tulisan suci mengenai hari kiamat, peran 
Joseph Smith dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan keda-
tangan Juruselamaat ke bumi dalam kemuliaan. Dia mengungkap-
kan perasaannya yang dalam mengenai nubuat-nubuat ini dalam 
doa pengudusan �ait Suci Ogden, Utah:

“Sebagaimana Engkau ketahui, ya Allah, kami hidup di zaman 
akhir ketika tanda-tanda zaman sedang ditunjukkan; ketika Eng-
kau mempercepat pekerjaan-Mu pada waktunya; dan ketika kami 
telah mendengar ada suara orang yang berseru-seru di padang gu-
run: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya. 
[lihat Matius 3:3] ….

Ya, �apa, kami merindukan hari ketika Raja Damai akan datang, 
ketika bumi akan beristirahat dan kesalehan ditemukan kembali di 
muka bumi; ini adalah doa kami, yang diucapkan dengan keren-
dahan hati dan hati yang menyesal, bahwa kami akan bertahan di 
hari itu dan didapati layak untuk tinggal bersama-Nya yang telah 
Engkau tunjuk sebagai Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan, 
agar kemuliaan dan kehormatan dan kuasa dan kekuatan menjadi 
milik-Nya untuk sekarang dan selama-lamanya.” 2

Ajaran-Ajaran Joseph Fielding Smith
1

Kedatangan Tuhan sudah dekat.

Kita semakin cepat mendekati hari Tuhan yang dahsyat itu, hari 
yang akan menjadi “penyegaran,” ketika Dia akan datang dalam 
awan di langit untuk membalas kefasikan dan mempersiapkan bumi 
bagi pemerintahan yang damai untuk semua orang yang bersedia 
mematuhi hukum-Nya [lihat Kisah para Rasul 3:19–20].3

�anyak hal telah terjadi … untuk mengilhami para anggota Ge-
reja yang setia dengan fakta bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. 
Injil telah dipulihkan. Gereja telah diorganisasi sepenuhnya. Ima-
mat telah dianugerahkan kepada manusia. �erbagai dispensasi dari 
awal telah diungkapkan dan kunci-kunci dan wewenang dispensasi 
tersebut telah diberikan kepada Gereja. Israel telah dan sedang di-
kumpulkan ke tanah Sion. Orang-orang Yahudi sedang kembali 
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ke Yerusalem. Injil sedang dikhotbahkan di seluruh dunia sebagai 
saksi kepada setiap bangsa. �ait suci-bait suci sedang dibangun, 
dan pekerjaan tata cara untuk orang mati, maupun untuk orang 
yang masih hidup, sedang dilaksanakan di dalamnya. Hati anak-
anak telah berpaling kepada leluhur mereka, dan anak-anak sedang 
mencari leluhur mereka. Janji Tuhan untuk membuat  perjanjian-
perjanjian dengan Israel di zaman akhir telah diungkapkan, dan ri-
buan orang Israel yang dikumpulkan telah memasukinya. Dengan 
demikian pekerjaan Tuhan sedang berlanjut, dan semua hal ini ada-
lah tanda-tanda akan hari Tuhan yang semakin dekat ….

Perkataan para nabi semakin cepat digenapi, tetapi ini dilakukan 
terhadap asas-asas yang sedemikian alami sehingga kebanyakan 
kita gagal melihatnya.

Yoel berjanji bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya kepada 
semua orang: maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan 
bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan 
 teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan [lihat 
Yoel 2:28–29] ….

Di antara tanda-tanda zaman akhir adalah meningkatnya penge-
tahuan. Daniel diperintahkan “… sembunyikanlah segala firman itu, 
dan meteraikanlah Kitab itu [nubuatnya], sampai pada akhir zaman: 
[dan di hari itu] banyak orang akan menyelidikinya,” dia berkata 
“dan pengetahuan akan bertambah” (Daniel 12:4). Tidakkah orang-
orang “menyelidikinya” di zaman sekarang yang tidak pernah me-
reka lakukannya sebelumnya dalam sejarah dunia? ….

… �ukankah pengetahuan semakin meningkat? Pernahkah ada 
waktu dalam sejarah dunia ketika terdapat begitu banyak pengeta-
huan yang dicurahkan kepada manusia? Tetapi yang menyedihkan 
kita harus mengatakan bahwa perkataan Paulus adalah benar—
orang-orang “yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak per-
nah dapat mengenal kebenaran” (2 Timotius 3:7) ….

Tidakkah kita memiliki banyak desas-desus tentang peperangan? 
[lihat A&P 45:26]. �ukankah kita telah mengalami peperangan, pe-
perangan yang begitu hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya? 
Tidakkah sekarang terdapat kegemparan di antara  bangsa-bangsa, 
dan tidakkah para penguasa mereka sedang mengalami masalah? 
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�ukankah kerajaan-kerajaan telah digulingkan dan  perubahan- 
perubahan besar telah terjadi di antara bangsa-bangsa? Seluruh bumi 
berada dalam kegemparan. Gempa bumi di berbagai tempat dila-
porkan setiap hari [lihat A&P 45:33] ….

Namun dunia lama terus melanjutkan urusannya dengan sedikit 
sekali memberikan perhatian pada semua yang telah Tuhan firman-
kan dan terhadap semua tanda dan petunjuk yang telah diberikan. 
Manusia mengeraskan hati mereka dan berkata “… bahwa Kristus 
menunda kedatangan-Nya sampai hari kiamat” (A&P 45:26)4

Tidak berapa lama yang lalu saya ditanya apakah saya bisa me-
ngetahui kapan Tuhan akan datang. Saya menjawab, “Ya,” dan saya 
jawab “Ya” sekarang. Saya tahu kapan Dia akan datang. Dia akan 
datang besok. Kita percaya pada firman-Nya untuk hal itu. Izinkan 
saya membacanya:

“Lihatlah, sekarang adalah yang disebut hari ini sampai keda-
tangan Putra Manusia, dan sesungguhnya itu adalah hari pengur-
banan, dan hari untuk persepuluhan umat-Ku; karena dia yang 
membayar persepuluhan tidak akan dibakar pada kedatangan-Nya.”

Nah, terdapat pernyataan yang cukup jelas mengenai persepu-
luhan.

Karena setelah hari ini datanglah pembakaran—ini adalah ber-
bicara menurut cara Tuhan—karena sesungguhnya Aku berfirman, 
besok semua yang sombong dan mereka yang melakukan dengan 
jahat akan menjadi seperti tunggul jerami; dan Aku akan memba-
kar mereka, karena Aku adalah Tuhan Semesta Alam; dan Aku tidak 
akan membiarkan hidup siapa pun yang tetap tinggal di �abilon” 
[A&P 64: 23–24].

Jadi saya mengatakan Tuhan akan datang besok. Oleh karena itu, 
marilah kita mempersiapkan diri.5

2
Akan ada penghakiman ketika Kristus datang.

Perumpamaan yang Tuhan ajarkan mengenai Gandum dan 
Lalang merujuk pada zaman akhir. Menurut cerita tersebut seo-
rang penabur telah menanam benih yang baik di ladangnya, te-
tapi sewaktu dia tidur musuh datang dan menabur benih lalang di 
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“kita semakin cepat mendekati hari tuhan yang dahsyat itu, hari yang 
akan menjadi ‘penyegaran,’ ketika dia akan datang dalam awan di langit.”
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ladangnya. Ketika tanaman gandum muda itu mulai tumbuh, para 
hamba ingin pergi dan mencabut lalang tetapi Tuhan memerintah-
kan mereka untuk membiarkan baik gandum maupun lalang untuk 
tumbuh bersama sampai tanaman gandum tersebut matang, kalau 
tidak gandum yang masih muda akan ikut tercabut saat menca-
but lalang. Kemudian pada akhir tuaian, mereka akan melanjutkan 
dan mengumpulkan gandum dan mengikat lalang untuk dibakar. 
Dalam penjelasan tentang perumpamaan ini, Tuhan berfirman ke-
pada para murid-Nya bahwa “waktu menuai ialah akhir zaman dan 
para penuai itu malaikat” [lihat Matius 13:24–30, 36–43; A&P 86].6

Lalang dan gandum tumbuh bersama dan telah tumbuh di la-
dang yang sama selama bertahun-tahun, tetapi harinya sudah de-
kat ketika gandum akan dikumpulkan, dan demikian pula lalang 
akan dikumpulkan untuk dibakar, akan ada pemisahan, yang sa-
leh dari yang jahat, dan kita dinasihati untuk menaati perintah- 
perintah Tuhan, untuk bertobat dari dosa-dosa kita, untuk berpaling 
pada kesalehan, jika terdapat kebutuhan untuk bertobat di dalam 
hati kita.7

�angun dan perkuatlah anggota Gereja dalam beriman kepada 
Allah; kebaikan tahu bahwa kita membutuhkannya. Ada begitu ba-
nyak pengaruh di tempat kerja yang berusaha menjauhkan kita ter-
hadap satu sama lain, tepat di antara para anggota Gereja, dan akan 
tiba waktunya, di suatu hari di zaman akhir ini dalam waktu yang 
sudah dekat ketika gandum akan dipisahkan dari lalang, dan kita 
akan menjadi gandum atau lalang. Kita akan menjadi salah satu di 
antara kedua pilihan ini.8

Harinya akan tiba ketika kita tidak akan memiliki dunia ini. Du-
nia akan diubah. Kita akan memperoleh dunia yang lebih baik. Kita 
akan memperoleh dunia yang penduduknya saleh, karena ketika 
Kristus datang, Dia akan membersihkan bumi.

�acalah apa yang tertulis dalam tulisan suci kita. �acalah apa 
yang Dia sendiri telah firmankan. Ketika Dia datang, Dia akan mem-
bersihkan bumi ini dari kejahatannya, dan, berbicara mengenai 
Gereja, Dia telah memfirmankan bahwa Dia akan mengutus para 
malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan kerajaan-Nya, ya-
itu Gereja, segala sesuatu yang menyesatkan [lihat Matius 13:41].9
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Hari yang dahsyat dan mengerikan itu tidak lain adalah keda-
tangan Yesus Kristus untuk menegakkan kerajaan-Nya dalam keku-
atan di antara orang-orang saleh di bumi dan untuk membersihkan 
bumi dari segala kedurhakaan. Itu tidak akan menjadi hari yang me-
nakutkan dan untuk menyebabkan kengerian di antara hati orang-
orang yang saleh, melainkan itu akan menjadi hari dahsyat yang 
menakutkan dan mengerikan bagi orang fasik. Kita telah mempel-
ajari hal ini dari firman Juruselamat kita sendiri, sewaktu Dia meng-
ajar para murid-Nya [lihat Matius 24; Joseph Smith—Matius 1].10

Akan ada penghakiman ketika Kristus datang. Kita diinforma-
sikan bahwa kitab-kitab akan dibuka, orang mati akan dihakimi 
berdasarkan hal-hal yang ditulis dalam kitab-kitab dan di antara 
kitab-kitab itu akan ada kitab kehidupan [lihat Wahyu 20:12]. Kita 
akan melihat halaman-halamannya. Kita akan melihat sendiri seba-
gaimana kita adanya, dan kita hendaknya memahami melalui pe-
mahaman yang benar bahwa penghakiman yang diukurkan kepada 
kita adalah adil dan jujur, baik kita datang ke dalam Kerajaan Allah, 
… untuk menerima berkat-berkat yang mulia ini atau apakah kita 
akan dibuang.11

Saya memohon kepada para Orang Suci Zaman Akhir untuk 
berdiri teguh dan setia dalam memenuhi setiap tugas, mematuhi 
 perintah-perintah Tuhan, menghormati imamat, agar kita dapat ber-
diri ketika Tuhan datang—apakah kita akan hidup atau mati, tidak-
lah menjadi soal,—untuk menjadi bagian dari kemuliaan ini.12

3
Untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan, kita 
perlu waspada dan berdoa dan menertibkan rumah kita.

Ada banyak peristiwa di dunia sekarang yang menunjukkan 
bahwa hari Tuhan yang dahsyat itu akan segera datang ketika Pene-
bus akan muncul kembali untuk menegakkan kerajaan-Nya sebagai 
persiapan yang benar bagi pemerintahan seribu tahun. Sementara 
itu, adalah tugas anggota Gereja untuk mencari pengetahuan dan 
mempersiapkan diri mereka melalui pembelajaran dan melalui iman 
untuk menyongsong hari yang dahsyat dan mulia itu.13

Kita tidak perlu khawatir mengenai saat dan waktu ketika Kristus 
akan datang, tetapi kita perlu waspada dan berdoa dan siap.14
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Terkadang saya merasa terusik oleh beberapa di antara para pena-
tua kita yang ketika berbicara, mengatakan bahwa Tuhan akan datang 
ketika semua orang cukup saleh untuk menerima Dia. Tuhan tidak 
akan menunggu sampai kita menjadi saleh. Ketika Dia siap untuk 
datang Dia akan datang—ketika cawan kedurhakaan penuh—dan 
jika kita tidak saleh maka, itu akan menjadi sangat tidak baik bagi 

ketika malaikat Moroni mengunjungi pemuda joseph 
Smith, dia menubuatkan mengenai kedatangan kedua 

juruselamat (lihat joseph Smith—Sejarah 1:36–41).
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kita karena kita akan digolongkan di antara orang-orang fasik, dan 
kita akan menjadi seperti tunggul yang akan disingkirkan dari muka 
bumi, karena Tuhan mengatakan kejahatan tidak akan bertahan.15

Apakah kita akan lerlena dalam ketidaktahuan atau ketidakpe-
dulian sepenuhnya terhadap semua peringatan yang telah Tuhan 
berikan kepada kita? Saya berkata kepada Anda, “Oleh karena 
itu, waspadalah: karena engkau tidak akan tahu kapan Tuhan akan 
 datang.

Tetapi ketahuilah ini, bahwa jika orang yang baik dalam ru-
mah telah mengetahui jam berapa pencuri akan datang, dia akan 
 berjaga-jaga, dan rumahnya tidak akan dibongkar oleh pencuri ter-
sebut.

Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari 
mana Tuhanmu datang” (Matius 24:42–44).

Semoga kita mengindahkan peringatan ini yang diberikan oleh 
Tuhan dan menertibkan rumah kita dan bersiap bagi kedatangan 
Tuhan.16

4
Orang Suci Zaman Akhir dapat menjadi alat 
dalam tangan Allah untuk mempersiapkan 

orang-orang bagi kedatangan Tuhan.

Tidakkah akan menjadi peristiwa yang sangat aneh jika Tuhan 
datang dan memulai pemerintahan-Nya yang damai, membalas-
kan dendam terhadap orang jahat, membersihkan bumi dari dosa, 
dan tidak mengirimkan para utusan untuk mempersiapkan jalan 
 bagi-Nya? Haruskah kita mengharapkan Tuhan datang untuk meng-
hakimi dunia tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan dan 
mempersiapkan jalan bagi semua orang yang mau bertobat agar 
terluput dari hukuman?

Nuh diutus ke dunia untuk memperingatkan dunia dari air bah. 
Seandainya orang-orang mendengarkan peringatan tersebut me-
reka akan terluput dari bencana air bah tersebut. Musa diutus un-
tuk memimpin Israel ke negeri yang dijanjikan, untuk memenuhi 
janji-janji yang dibuat kepada Abraham. Yohanes Pembaptis diutus 
untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Dalam setiap 
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peristiwa ini, panggilan datang melalui langit yang terbuka. Yesaya, 
Yeremia dan para nabi lainnya, diutus untuk memperingatkan Israel 
dan Yehuda sebelum penceraiberaian dan penawanan menimpa me-
reka. Seandainya mereka mengindahkan peringatan ini maka akan 
tertulis versi sejarah yang berbeda. Mereka telah memiliki kesem-
patan untuk mendengarkan; mereka diperingatkan dan memiliki 
cara-cara untuk terluput dari bencana namun mereka menolaknya.

Tuhan berjanji akan memberikan perhatian yang sama terhadap 
umat manusia sebelum kedatangan-Nya.17

Joseph Smith diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan 
kedua ini, melalui pernyataan tentang kegenapan Injil dan diberi-
kannya kepada semua orang cara-cara untuk menghindarkan diri 
dari kedurhakaan dan pelanggaran.18

Yohanes di Patmos melihat dalam penglihatan di zaman akhir 
seorang “malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan pada-
nya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang 
diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa 
dan kaum” [Wahyu 14:6].

Sebagai penggenapan terhadap janji ini, Joseph Smith menyata-
kan bahwa Moroni, seorang nabi zaman dahulu di benua ini, dan 
sekarang telah dibangkitkan, mengajarkan Injil kepadanya, yang 
memberinya instruksi yang berhubungan dengan pemulihan segala 
sesuatu sebelum kedatangan Kristus. Dan Tuhan berfirman, “Ka-
rena lihatlah, Tuhan Allah telah mengutus malaikat yang berseru di 
tengah langit, mengatakan: Persiapkanlah kamu jalan Tuhan, dan 
jadikanlah jalan-Nya lurus, karena jam kedatangan-Nya sudah de-
kat” [A&P 133:17].

Dengan menerima bahwa ini adalah benar, para Orang Suci Za-
man Akhir percaya bahwa komunikasi telah ditegakkan dengan 
surga di zaman modern, dan sekarang “Injil Kerajaan” diberitakan 
sebagai saksi kepada dunia sebelum Kristus datang [lihat Matius 
24:14].19

Para Orang Suci Zaman Akhir mungkin dianggap aneh dan ber-
beda karena percaya bahwa mereka telah dipanggil untuk mengge-
napi tulisan suci ini [Matius 24:14], tetapi dengan keyakinan penuh 
bahwa Tuhan telah memfirmankan hal itu mereka mengirimkan 



B a B  2 6

377

misionaris dengan tekun ke seluruh bagian di bumi. Selain itu, ke-
tika semua bangsa telah mendengar pesan ini sebagaimana yang 
telah diungkapkan di zaman akhir ini, maka kita dapat menantikan 
kedatangan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus, karena pada 
hari itu semua bangsa telah diperingatkan oleh para utusan yang 
diutus kepada mereka sesuai dengan janji Tuhan.20

Injil adalah untuk semua orang, dan Gereja akan ditegakkan di 
semua tempat, di segala bangsa, bahkan di ujung-ujung bumi, se-
belum kedatangan Putra Manusia ….

… Dia telah menentukan waktu-Nya untuk kedua kalinya untuk 
mengumpulkan Israel ke dalam Gereja, dan kali ini Dia akan mem-
bangkitkan jemaat dari para orang suci-Nya di seluruh bangsa.21

Dari doa pengudusan untuk Bait Suci Ogden Utah:

Ya �apa, percepatlah hari ketika kesalehan akan berkuasa; ke-
tika penguasa bangsa-bangsa akan membuka perbatasan mereka 
bagi pengkhotbahan Injil; ketika pintu keselamatan akan terbuka 
lebar bagi orang yang jujur dan setia dan baik di antara setiap umat.

Kami berdoa untuk penyebaran kebenaran; kami berdoa un-
tuk tujuan misionaris; kami mengupayakan kekuatan dan jumlah 
dan cara-cara untuk mengabarkan kebenaran-kebanaran abadi-Mu 
kepada lebih banyak lagi dari anak-anak-Mu yang lain di setiap 
bangsa, di antara setiap kaum, dan dari setiap bahasa ….

… Keinginan kami adalah untuk menjadi alat dalam tangan-Mu 
untuk mempersiapkan orang-orang bagi kedatangan Putra-Mu.22

5
Milenium akan merupakan waktu yang damai dan 

waktu untuk bekerja dalam pekerjaan Tuhan.

Orang yang saleh akan bersukacita ketika Dia datang, karena 
pada waktu itu kedamaian akan datang ke bumi, kesalehan bagi 
semua orang, dan bahwa semangat kedamaian dan sukacita dan 
kebahagiaan yang sama itu yang telah menguasai benua ini selama 
dua ratus tahun [lihat 4 Nepfi 1:1–22] akan kembali ditegakkan di 
antara orang-orang dan pada akhirnya akan menjadi universal, dan 
Kristus akan memerintah sebagai Tuan di atas segala tuan dan Raja 
segala raja selama seribu tahun. Kita menantikan saat itu.23
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Masa kedamaian yang bahagia selama seribu tahun ini akan me-
nguasai bumi dan waktunya akan tiba ketika semua penduduk 
bumi akan dibawa ke dalam kawanan Gereja.24

Injil akan diajarkan jauh lebih intensif dan dengan kekuatan yang 
lebih besar selama seribu tahun, sampai semua penduduk bumi 
akan menerimanya.25

Alih-alih sebagai waktu untuk beristirahat, Milenium akan 
menjadi saat untuk bekerja. Kemalasan tidak akan ditemukan, 
 metode-metode yang lebih baik akan digunakan untuk pekerjaan 
misionaris, tidak banyak waktu akan dihabiskan untuk pencarian 
sehari-hari dan lebih banyak waktu akan diberikan untuk hal-hal 
dari Kerajaan. Para orang suci akan sibuk bekerja di bait suci-bait 
suci yang akan dibangun di seluruh bagian di dunia. Pada kenyata-
annya, mereka akan menjadi sedemikian sibuk sehingga bait  suci-
bait suci akan penuh di sebagian besar waktu.26

Akan ada kematian di muka bumi selama seribu tahun itu ka-
rena pekerjaan besar yang harus dilakukan, untuk keselamatan bagi 
orang mati. Selama seribu tahun dalam keadaan damai itu peker-
jaan besar Tuhan akan berlangsung di bait suci-bait suci, dan orang-
orang akan masuk ke bait suci untuk bekerja bagi mereka yang 
telah meninggal dan yang sedang menunggu tata cara-tata cara ini 
terkait keselamatan mereka untuk dilakukan oleh orang-orang yang 
masih hidup dalam kefanaan di bumi.27

Tugas kita adalah untuk menyelamatkan orang mati dan peker-
jaan itu akan berlanjut selama Milenium sampai semua orang di-
berkahi dan dimeteraikan sehingga berhak mendapat berkat ini.28

Mereka semua yang telah meninggal karena mengikuti Injil Yesus 
Kristus akan bangkit dari kematian pada kedatangan-Nya, dan akan 
tinggal di bumi saat Kristus akan berada di bumi selama milenium. 
Mereka tidak akan tetap di sini sepanjang waktu selama seribu 
tahun, tetapi mereka akan berbaur dengan mereka yang masih 
ber ada di sini dalam kehidupan fana. Para Orang Suci yang telah 
dibangkitkan ini, dan Juruselamat Sendiri, akan datang untuk mem-
berikan instruksi dan bimbingan; untuk mengungkapkan kepada 
kita mengenai hal-hal yang harus kita ketahui; untuk memberi kita 
informasi mengenai pekerjaan di bait suci-bait suci Tuhan agar kita 
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dapat melakukan pekerjaan yang penting bagi keselamatan orang-
orang yang layak.29

Tuhan telah memfirmankan melalui para hamba-Nya bahwa se-
lama Milenium mereka yang telah meninggal sebelumnya dan yang 
telah memperoleh kebangkitan akan mengungkapkan sendiri ke-
pada orang yang masih dalam kebakaan semua informasi yang di-
perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan terhadap orang-orang ini 
yang telah meninggal dari kehidupan ini. Kemudian orang mati 
akan memiliki kesempatan istimewa untuk mengungkapkan se-
gala hal yang mereka inginkan dan berhak untuk menerimanya. 
Dengan cara ini, tidak ada satu jiwa pun akan diabaikan dan pe-
kerjaan Tuhan akan disempurnakan.30

Saya berdoa setiap hari dalam kehidupan saya agar Tuhan akan 
mempercepat pekerjaan-Nya .… Saya berdoa untuk hari kiamat ka-
rena saya menginginkan dunia yang lebih baik. Saya mengingin-
kan kedatangan Kristus. Saya menginginkan pemerintahan dalam 
kedamaian. Saya menginginkan saatnya untuk tiba ketika setiap 
orang dapat hidup dalam kedamaian dan dalam roh iman, keren-
dahan hati dan doa.31

Saran untuk Penelaahan dan Pengajaran

Pertanyaan
•	 Bagaimanakah	cerita	dalam	“Dari	Kehidupan	Joseph	Fielding	

Smith” memengaruhi perasaan Anda mengenai hari kiamat?

•	 Bagaimanakah	nubuat-nubuat	yang	disebutkan	dalam	bagian	
1 dapat membantu kita mempersiapkan diri bagi kedatangan 
Tuhan?

•	 Di	bagian	2,	tinjaulah	ajaran-ajaran	Presiden	Smith	mengenai	per-
umpamaan tentang gandum dan lalang. Apa yang dapat kita la-
kukan untuk menjadi bagian dari “gandum”? Apa yang dapat kita 
lakukan untuk membantu keluarga kita dan orang-orang lain?

•	 Sewaktu	kita	mempersiapkan	diri	bagi	kedatangan	Tuhan,	apa	
menurut Anda arti dari “waspada dan berdoa”? Apa menurut 
Anda arti dari “menertibkan rumah kita”? (lihat bagian 3).
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•	 Presiden	Smith	berdoa,	“Keinginan	kami	adalah	untuk	menjadi	
alat dalam tangan-Mu untuk mempersiapkan orang bagi keda-
tangan Putra-Mu” (bagian 4). Dalam hal-hal apa kita dapat mem-
bantu orang lain mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan?

•	 Tinjaulah	bagian	5.	Dalam	hal-hal	apa	kita	dapat	memperoleh	
manfaat sekarang dari mengetahui mengenai apa yang akan ter-
jadi selama Milenium?
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Indeks

A

Kemalangan, mendatangkan man-
faat, 286

Hak Pilihan, 336–338
Kemurtadan, 135–136
Pendamaian Yesus Kristus

dibandingkan dengan menyela-
matkan seseorang dari lubang 
yang dalam, 73

rasa syukur terhadap, 74
di Getsemani dan di kayu salib, 

71–74, 97–114
diingat melalui sakramen, 

111–114
mengingat, di saat Natal, 355–

355, 362–363
kebangkitan melalui, 76–77, 122
keselamatan melalui, 70–74, 

361–362
Lihat juga Yesus Kristus

B

Pembaptisan
dan rencana keselamatan, 74
sebagai kebangkitan dari ke-

hidupan dosa ke kehidupan 
kerohanian, 199–200

melalui pencelupan, perlam-
bangan dari, 198–199

perjanjian dari, 203–204
kesetiaan setelah menerima, 

203–204
tidak diperlukan untuk anak-

anak di bawah delapan tahun., 
119–203

Joseph Fielding Smith, 198
sifat rangkap dari, 205

�enson, Ezra Taft, 32
Kitab Mormon

berisikan Injil, 147–145
memperoleh kesaksian dari, 

154–155
Joseph Fielding Smith membaca, 

sewaktu muda, 5–6, 159
Kesaksian pribadi Joseph 

Fielding Smith tentang, 145, 
147, 155–156

penelaahan pribadi terhadap, 
154–155

bersaksi tentang Yesus Kristus, 
147–148

Tiga Saksi dan Delapan Saksi Ter-
hadap, 145–154

C

Kesucian, hukum, 243, 284–285
Natal, 355–356, 362–364

Lihat juga Yesus Kristus
Gereja Yesus Kristus dari Orang-

Orang Suci Zaman Akhir,
organisasi-organisasi pelengkap 

di, 147–239
membantu orang tua mengajar 

anak-anak, 238–239
diarahkan oleh Yesus Kristus, 

136–137
diorganisasi untuk membantu 

orang-orang dan keluarga 
menemukan sukacita dan kehi-
dupan kekal, 138–139

adalah kerajaan Allah di bumi, 
136–137

kasih di dalam, memberikan tela-
dan bagi dunia, 294–296
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privilese dari keanggotaan dalam, 
137

pemulihan dari, setelah berabad-
abad kemurtadan, 135–136

pelayanan dalam, mengungkap-
kan penghargaan atas pelayan 
Tuhan kepada kita, 139–140

akan menyebar di seluruh dunia, 
140–142

Perintah-perintah
menaati, mengungkapkan kasih 

kepada Tuhan, 265–266
menaati, menuntun pada ber-

kat-berkat besar, 74–76, 79, 
268–273

berpaling dari, menuntun pada 
kehilangan berkat-berkat, 
266–268

D

Kematian, jasmani dan rohani, 
70–71

Membedakan kebenaran dari kebo-
hongan, 334–336, 167–169

Tugas, pertanggungjawaban pribadi 
untuk, 334–335

E

Elia
memulihkan kuasa pemeteraian, 

248–251
Roh, 247, 249
Lihat juga Sejarah keluarga; 

Kuasa pemeteraian; Pekerjaan 
bait suci

�ertahan sampai akhir, 1, 74–75, 
78–79

Teladan, 240, 277–278, 286–87

F

Iman
dan rencana keselamatan, 74

digabungkan dengan pertobatan 
untuk menuntun pada peng-
ampunan, 95

kepada �apa Surgawi dan Yesus 
Kristus, 43–45, 97

adalah asas pertama Injil, 97
berarti tindakan, 98–99
membutuhkan pengetahuan ten-

tang ciri-ciri Allah, 43–45
berjalan dengan, 99

Kejatuhan Adam dan Hawa
dibandingkan dengan seseorang 

yang jatuh ke dalam lubang 
yang dalam, 73

penting dalam rencana kesela-
matan, 70

dikalahkan oleh Pendamaian 
Yesus Kristus, 50–51, 70–74

Keluarga
dan permuliaan, 70–79
bagaimana memperkuat, 86–88, 

90–91
ditetapkan oleh Tuhan untuk 

bertahan secara kekal, 88–90
organisasi paling penting dalam 

waktu fana dan kekekalan, 
33–34, 86–88

Lihat juga Sejarah keluarga; 
Malam keluarga; Pernikahan; 
Orang tua; Kuasa pemeteraian

Sejarah keluarga
membantu melengkapi organi-

sasi keluarga dari generasi ke 
generasi, 258–259

adalah pekerjaan kasih, 256–258
membalikkan hati kepada lelu-

hur, 247–49
Lihat juga Elia; Kuasa pemete-

raian
Malam keluarga, 242

Lihat juga Keluarga; Orang tua
Presidensi Utama, nasihat dari, 181
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Penglihatan Pertama
menuntun pada kedudukan 

Joseph Smith sebagai pe-
mimpin dispensasi terakhir, 
123–125

memulihkan pengetahuan yang 
sesungguhnya tentang Allah, 
42–43

Lihat juga Smith, Joseph

G

Karunia Roh Kudus. Lihat Roh Ku-
dus, karunia

Allah �apa. Lihat �apa Surgawi
Injil

kegenapan, hanya dalam Gereja 
yang dipulihkan, 305–307

terpusat pada keluarga, 86
adalah untuk semua orang, 142, 

306
adalah harapan satu-satunya 

dunia, 67–68, 312–315
dipulihkan melalui Joseph Smith, 

125–126, 306
hendaknya dikhotbahkan secara 

sederhana, 312
Grant, Heber J., 160, 173–174

H

�apa Surgawi
ciri-ciri, 43–50
menjalankan iman kepada, 

43–45, 97
keluarga, keanggotaan semua 

orang dalam, 45–47, 68, 
292–294

mengundang semua orang untuk 
datang kepada Putra-Nya yang 
Terkasih, 51

adalah �apa roh semua orang, 
45–47, 292–294

pengetahuan, kurangnya di du-
nia, 41, 44

kasih, untuk kita, 47–50

rencana, 50–52, 58, 67–79
mengutus Putra Tunggal-Nya, 50, 

361–362
ingin kita kembali kepada-Nya, 

50–51
meratapi anak-anak-Nya yang 

tidak patuh, 48–50
pekerjaan, mendatangkan keba-

kaan dan kehidupan kekal, 48
Hinckley, Gordon �., 1
Roh Kudus

Joseph Fielding Smith menerima 
bimbingan dari, dalam keluar-
ganya, 209–210 

menyatakan kebenaran kepada 
semua orang, 165–167, 211–212

misi dari, 210–211
kuasa dari, dalam berbicara 

kepada roh-roh perorangan, 
211–212

tidak akan diam dalam tubuh 
yang tidak kudus, 216

Roh Kudus, karunia
memungkinkan kita memiliki 

Roh Kudus sebagai rekan te-
rus-menerus, 211–216

dan rencana keselamatan, 65
melalui penumpangan tangan, 

212
menuntun pada wahyu-wahyu 

yang membimbing kehidupan 
pribadi, 216–217

mempersiapkan diri untuk 
menerima berkat-berkat dari, 
214–216

Rumah. Lihat Keluarga; Malam ke-
luarga; Pernikahan; Orang tua

I

Tanggung jawab individu, 329–339
Ketekunan. Lihat Kerja
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J

Yesus Kristus
segala hal terpusat pada dan di 

sekitar Dia, 57
dan Joseph Smith, 122–123
Pendamaian, 51, 60, 70–77, 

111–115, 121, 361–362
menjadi putra dan putri, 59–60
kelahiran, 59–60, 358–363
mendatangkan keselamatan dari 

dosa, 70–74
mendatangkan keselamatan dari 

Kejatuhan, 70–74
masa kanak-kanak dan remaja, 

359–361
mengarahkan Gereja, 137–139
menjalankan iman kepada, 97
mengikuti teladan, 62–63, 192, 

273
memperoleh kesaksian dari, 61
dalam dispensasi ini, 60–61
memperkenalkan sakramen, 

109–110
adalah contoh besar pelayanan 

keimamatan, 191–192
adalah Satu-Satunya Putra Tung-

gal Allah, 57–58
kasih Joseph Fielding Smith ter-

hadap, 55–56
kepercayaan Orang Suci Zaman 

Akhir terhadap, 57–58
maju dari kasih karunia ke kasih 

karunia sampai menerima ke-
genapan, 359–361

mengingat, di masa Kristus, 
355–357, 362–363

mengingat, melalui sakramen, 
111–117

peran, dalam rencana kesela-
matan, 50–52, 59–60, 122–123

Kedatangan Kedua, 50–52, 
59–60, 122–123

penderitaan, di Getsemani dan di 
kayu salib, 70–74, 111–115

tetap setia pada kesaksian akan, 
60–62

Lihat juga Pendamaian Yesus 
Kristus; Kedatangan Kedua 
Yesus Kristus

Joseph Smith. Lihat Smith, Joseph
Joseph Fielding Smith. Lihat Smith, 

Joseph Fielding

K

Kunci-Kunci imamat. Lihat Kunci-
Kunci imamat

Pengetahuan. Lihat Pembelajaran

L

�ahasa, penghormatan terhadap, 
283–284

Hukum
mengatur alam semesta dan kera-

jaan Allah, 264–265
kepatuhan terhadap, dibutuhkan 

untuk keselamatan, 74–75
Hukum mengenai saksi, 149–51
Pembelajaran

dan membedakan kebenaran dari 
kebohongan, 161–163

dari para pemimpin Gereja, 
164–165

dari tulisan suci, 154–155, 
163–164, 168

meningkat melalui kehidupan 
yang saleh, 167–169

paling penting, adalah pembela-
jaran Injil, 161–163

mencari, dalam banyak bidang, 
161–162

melalui bimbingan dari Roh Ku-
dus, 165–167

melalui penelaahan, iman dan 
kepatuhan, 145–167

Lee, Harold �., 42
Kehidupan, tujuan, 74–76



i n d e k S

389

Hidup dalam dunia tetapi tidak dari 
dunia, 285

Lihat juga Keduniawian
Kasih

di antara para Orang Suci Zaman 
Akhir, 294–296

dan menghargai orang untuk diri 
mereka, 297–299

ditingkatkan melalui pengeta-
huan bahwa semua orang 
adalah anak Allah, 292–294

diungkapkan melalui pelayanan, 
296–297

untuk Tuhan dan yang lainnya, 
menuntun pada keselarasan 
dengan semua hukum yang 
sakral, 299–300

termasuk menjadi pengampun 
dan melihat kebaikan pada 
orang lain, 295–296

Joseph Fielding Smith belajar, 
dari kudanya Junie, 297–299

M

Pernikahan
selestial, adalah tata cara tertinggi 

Injil, 223
selestial, akan tersedia bagi se-

mua orang yang setia, 227–228
bertahan selamanya dalam ren-

cana Injil, 223–225
kesetiaan terhadap, mendatang-

kan kebahagiaan dan berkat-
berkat kekal, 225–226

tumbuh lebih harmonis sewaktu 
suami dan istri menjalankan 
Injil bersama, 228–228

mempersiapkan anak-anak dan 
remaja untuk, 228–229

sifat sakral dari, 224
Lihat juga Keluarga; Orang tua; 

Kuasa pemeteraian
Milenium, 377–379

Pekerjaan misionaris
dan membagikan kegenapan 

berkat-berkat Injil, 305–307
mendatangkan harapan dan 

kedamaian kepada dunia, 
312–315

kebutuhan Gereja untuk lebih 
banyak misionaris, 310–312

harus dilakukan dengan keseder-
hanaan dan melalui Roh, 312

Joseph Fielding Smith sebagai 
misionaris penuh waktu, 8–13, 
303–305

tanggung jawab Orang-Orang 
Suci Zaman Akhir untuk berpe-
ran serta dalam, 307–310

Kesopanan, 243, 284–285
Monson, Thomas S., 1

O

Kepatuhan. Lihat Perintah-perintah
Kepercayaan orang lain, menghor-

mati, 314

P

Packer, �oyd K., 21–22, 32
Orang tua

menolong anak-anak melawan 
musuh, 236–237

mengadakan malam keluarga, 
242

memperkenalkan anak-anak 
pada tulisan suci, 241–42

tanggung jawab, untuk mengajar-
kan kebenaran kepada anak-
anak mereka, 236–238

mempersiapkan anak-anak untuk 
menjadi orang tua sendiri, 244

mempersiapkan anak-anak untuk 
bersaksi tentang kebenaran 
dan melayani misi, 243
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menerima bantuan dari Ge-
reja dalam tanggung jawab, 
238–239

teladan kesalehan dari, 240
mengajar anak-anak untuk men-

jadi suci dan bajik, 243
mengajar anak-anak untuk ber-

doa, 241
mengajar anak-anak ketika me-

reka muda, 240–241
Lihat juga Keluarga; Malam kelu-

arga; Pernikahan
Rencana keselamatan

dan Pendamaian Yesus Kristus, 
50, 59–60, 70–77, 122

ditetapkan oleh �apa Surgawi 
sebelum Penciptaan, 68–69

mencakup Kejatuhan, 69–70
terpusat pada keluarga, 77–79
diterima dengan sukacita dalam 

dunia roh prafana, 68
Doa

menarik orang-orang lebih dekat 
kepada Allah, 320–322

mengungkapkan rasa syukur 
kepada, 325

teladan Joseph Fielding Smith 
dalam, 317, 319, 325–327

hidup selaras dengan, 324–325
memohon untuk memiliki hasrat 

yang saleh dalam, 325–327
musim untuk, selalu, 322–324
untuk memahami ajaran-ajaran 

Injil, 168
Presiden Gereja

memegang kunci-kunci imamat 
untuk seluruh Gereja, 179

tidak akan menyesatkan Gereja, 
181

Imamat
berkat-berkat dari, ditawarkan 

kepada semua orang, 186–187, 
193, 351–352

Yesus Kristus purwarupa besar 
dari, 192

mengembangkan pemanggilan 
dalam, 187–191, 193

sumpah dan perjanjian dari, 
187–188

janji-janji kepada pemegang yang 
layak, 191–192

Kunci-kunci imamat
definisi dari, 175
menghormati mereka yang me-

megang, 173–174, 179–181
untuk seluruh Gereja, dipegang 

oleh Presiden Gereja, 179
dipulihkan oleh utusan surgawi 

melalui Joseph Smith, 175–179
Kata-kata tidak senonoh, 282–284

Q

Kuorum Dua �elas Rasul, nasihat 
dari, 181

R

Lembaga Pertolongan
pendirian, 345
adalah penting bagi pekerjaan 

Gereja, 345–347
tujuan duniawi dan rohani dari, 

347–349
Lihat juga Wanita

Pertobatan
dan rencana keselamatan, 74, 

99–101
digabungkan dengan iman me-

nuntun pada pengampunan, 95
mencakup penyesalan yang tulus 

atas dosa dan berpaling dari 
dosa, 102–103

adalah asas kedua Injil, 99–101
Misi Joseph Fielding Smith untuk 

memanggil orang pada, 95–96
menyatakan belas kasihan �apa 

Surgawi dan Yesus Kristus, 
101–102
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tanggung jawab untuk menolong 
orang lain bertobat, 104–105

waktunya untuk, adalah seka-
rang, 103–104

Kebangkitan, 76–77

S

Hari sabat, 280–282
Sakramen

sikap ketika mengambil, 115–117
perintah untuk mengambil, 

110–111
perjanjian-perjanjian dibuat de-

ngan mengambil, 115–117
sebagai ingatan akan Penda-

maian Yesus Kristus, 111–115
adalah tata cara sakral, 110
perkenalan Yesus Kristus terha-

dap, 109–110
Pertemuan sakramen, 109
Keselamatan

membantu orang lain mengupa-
yakan, 338

mengupayakan … pribadi, 338
Lihat juga Rencana keselamatan

Kuasa pemeteraian
dan keselamatan bagi yang mati, 

254–256
mempersiapkan Orang Suci un-

tuk keselamatan yang tertinggi, 
253–254

dipulihkan melalui Elia, 250–251
menyelamatkan bumi dari kehan-

curan, 251
Lihat juga Elia; Sejarah keluarga; 

Pekerjaan bait suci
Kedatangan Kedua Yesus Kristus

sudah dekat, 368–370
penghakiman pada saat, 370–373
bersiap bagi, 373–377
dunia akan dibersihkan pada 

saat, 286, 372

Pelayanan, 296–297
Smith, Ethel Reynolds (istri kedua), 

16–18, 22–24, 83–84, 219, 221, 
341, 343

Smith, Hyrum (kakek)
integritas, 127
kesetiaan, terhadap Joseph Smith 

dan Gereja, 119, 126–129
kemartiran, 3, 128–130
pelayanan, 1, 3, 154

Smith, Jessie Evans (istri ketiga), 
25–27, 35–36, 221, 343

Smith, Joseph
dan Yesus Kristus, 122–123
sebagai pewahyu akan pengeta-

huan tentang Kristus, 122
dipanggil untuk memimpin di-

spensasi terakhir, 123–125
Penglihatan Pertama, 42–43, 

124–125
memperoleh kesaksian akan 

misi, 121
Injil dipulihkan melalui, 123–125
Kesaksian pribadi Joseph 

Fielding Smith tentang, 121–
122

kemartiran, 3, 128–130
kunci-kunci imamat dipulihkan 

melalui, 173, 175–179
dipersatukan dengan Hyrum 

kakaknya, 126–128
Smith, Joseph F. (ayah), 1, 3, 121, 

159, 190, 233, 347–348
Smith, Joseph Fielding

sebagai suami, ayah, dan kakek, 
23, 83–86, 219, 221–222 

sebagai anggota Kuorum Dua �e-
las, 18–22, 27–32, 133–134

sebagai Sejarawan Gereja, 20, 145
sebagai Presiden Gereja, 32–35
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menghadiri pengudusan �ait Suci 
St. George Utah sewaktu bayi, 
133

menghadiri pengudusan �ait Suci 
Salt Lake sewaktu remaja, 6

pembaptisan, 197
kelahiran, 1
dipanggil untuk melayani dalam 

Kuorum Dua �elas, 18–21, 133
masa kanak-kanak, 4–6
kedekatan, pada Allah, 41
kematian dari, 36
ketekunan, dalam penelaahan 

Injil, 5–6, 159–160 
menekankan pentingnya kelu-

arga, 33–34, 86–88
membangun rumah dan keluarga 

bersama istri Louie, 15–16
menjelaskan alasan pribadi untuk 

pelayanan Gereja, 134
mengungkapkan kasih untuk 

Yesus Kristus, 55–56
mengungkapkan kasih untuk 

Joseph Smith, 121
menemukan kedamaian saat 

kematian, 16, 24–25, 29–30, 
35–36, 67, 219–220, 221–222, 
277

memberikan mantel kepada seo-
rang misionaris yang membu-
tuhkan, 292

memberikan perhatian terhadap 
seorang gadis kecil di kera-
maian, 292

pertumbuhan Gereja selama 
presidensi, 33

membantu ayahnya dengan tu-
gas-tugas administratif, 15–16

membantu ibunya dengan tugas-
tugas kebidanan, 298, 341

pusaka dari, 1, 4, 119, 128–130
menghormati kunci-kunci ima-

mat, 173–174 

terilhami untuk membantu 
seorang putranya mematuhi 
Firman Kebijaksanaan, 209–210

mengundang seorang pemuda 
untuk duduk bersamanya da-
lam konferensi umum, 291–292

belajar mengenai kasih dan pe-
nerimaan dari kudanya Junie, 
297–299

belajar Injil dari orang tuanya, 
233, 235

belajar bekerja sewaktu remaja, 
4–5, 329, 331–332

kasih, untuk orang-orang yang 
dia ajar, 95–97

pernikahan dengan Ethel 
Reynolds, 16–17, 219, 221

pernikahan dengan Jessie Evans, 
25–27, 221

pernikahan dengan Louie 
Shurtliff, 7–8, 16, 219

sifat belas kasihan dari, 21–22, 
96–97

melayani di Eropa sewaktu Pe-
rang Dunia II mulai, 27–30

pelayanan, ditandai dengan 
ketegasan dan pengampunan, 
21–22

misi, untuk menyerukan perto-
batan pada orang-orang dan 
menaikkan suara peringatan, 
21, 95–97, 263

berkabung atas kematian istri 
pertama, Louie, 16, 1219, 317

berkabung atas kematian istri 
kedua, Ethel, 25, 221

berkabung atas kematian istri 
ketiga, Jessie, 35–36, 222

mengucapkan doa pengudusan 
sebagai pengganti ayahnya, 
15–16

kesaksian pribadi, 121
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memuji teladan para Orang Suci 
Zaman Akhir yang saleh dalam 
kemiliteran, 277–278

berdoa untuk semua orang, 
325–327

berdoa agar badai berhenti, 317, 
319

berdoa untuk kekuatan setelah 
kematian Louie, istri pertama-
nya, 317

berdoa untuk kekuatan agar te-
tap setia sampai akhir, 1, 320

berdoa untuk akhir dunia, 367, 
369

berdoa di tempat umum dalam 
khotbah-khotbah, 319

menerbitkan pesan Natal, 357
membaca kesaksian yang ditulis 

oleh David Whitmer dan Oliver 
Cowdery, 145

kembali ke Inggris sebagai Presi-
den Gereja, 305

melayani misi penuh waktu di 
Inggris, 8–13, 304

melayani bersama wanita-wanita 
hebat di Gereja, 341, 343

melayani di Gereja dalam banyak 
jabatan, 15, 133–134, 185, 187

merayakan liburan Natal bersama 
keluarga, 355

memberikan nasihat kepada D. 
Arthur Haycock, 329

menunjukkan belas kasihan 
kepada seorang pria yang me-
nyebabkan kecelakaan mobil 
pada misionaris, 21–22

menyanyi di depan umum ber-
sama istri Jessie, 343

berbicara kepada seorang ahli 
silsilah yang tidak dapat men-
jelaskan minatnya terhadap 
sejarah keluarga, 247–249

berbicara dengan seorang pria 
yang menyukai khotbah 
Firman Kebijaksanaan untuk 
pertama kalinya, 264

menelaah tulisan suci sewaktu 
remaja, 5–6, 159

mengajarkan Injil kepada anak-
anaknya, 235

penghormatan kepada, 30–32, 
33, 36–37

berjalan ke sebuah pertemuan 
meskipun kakinya patah, 134

Smith, Julina Lambson (ibu), 1, 3, 
233, 235–236, 298, 341

Smith, Louie Shurtliff (istri per-
tama), 7–16, 219

T

pengudusan bait suci, ungkapan 
pengabdian pribadi, 249

Pekerjaan bait suci
membantu melengkapi organi-

sasi keluarga dari generasi ke 
generasi, 258–259

adalah pekerjaan kasih, 256–258
membalikkan hati kepada lelu-

hur, 247, 249, 250, 253–254
Lihat juga Elia; Sejarah keluarga; 

Kuasa pemeteraian
Thompson, Mercy, 119
percobaan, mendatangkan manfaat, 

286

W

Peringatan
misi Joseph Fielding Smith untuk 

menaikkan suara, 21, 95–96, 
263

tanggung jawab para Orang Suci 
Zaman Akhir untuk menaikkan 
suara, 104–105
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Wanita
berkat imamat tersedia bagi, 

351–352
pekerjaan penting, dalam kera-

jaan Tuhan, 344–347
contoh-contoh pelayanan oleh, 

dalam tulisan suci, 341, 343
diharapkan untuk mencari terang 

dan kebenaran, 349–351
Lihat juga Lembaga Pertolongan

Firman Kebijaksanaan, 264, 
282–284

Kerja
untuk keselamatan, 236–338
nilai dari, 329–334

Keduniawian
menjawab masalah mengenai 

keberhasilan nyata di antara 
orang-orang duniawi, 285–286

meninggalkan, 279–287
Peribadatan

mengikuti teladan Yesus Kristus 
mengenai, 62

kepada Allah, menuntun pada 
kedamaian, 105

dari Allah, membutuhkan pe-
ngetahuan akan ciri-ciri-Nya, 
43–45

pada hari Sabat, 280–282
sikap, selama sakramen, 111, 

116–117
tindakan mulia dari, adalah 

mematuhi perintah-perintah, 
265, 271



Ajaran-Ajaran Presiden G
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