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Program seminari belajar di rumah dirancang untuk 
menolong Anda memperkuat pemahaman Anda tentang 
Injil Yesus Kristus dan menerapkan ajaran- ajarannya dalam 
kehidupan Anda sehari- hari melalui penelaahan tulisan suci. 
Untuk penelaahan Anda tahun ajaran ini, Anda terlebih 
dahulu akan menuntaskan tugas- tugas dari teks tulisan suci 
untuk kursus ini—Kitab Mormon—dan kemudian Anda 
akan menuntaskan pelajaran- pelajaran individu. Seminggu 
sekali Anda akan bertemu dengan guru seminari untuk 
menyerahkan pekerjaan rumah Anda dan berperan serta 
dalam pelajaran mingguan.

Seminari adalah program pendidikan religi harian. Dengan 
doa yang sungguh- sungguh menelaah tulisan suci Anda 
hendaknya menjadi kebiasaan harian. Anda akan perlu 
mengerjakan tugas- tugas seminari Anda setiap hari sekolah, 
meskipun Anda tidak akan menghadiri kelas seminari 
setiap hari. Ada 32 unit untuk dituntaskan selama kursus 
ini. Bagan pembacaan pada halaman viii memperlihatkan 
apa yang hendaknya Anda telaah untuk setiap unit. Guru 
Anda akan menolong Anda memahami ketika tiba saatnya 
untuk mengerjakan setiap unit. Pelajaran- pelajaran dalam 
penuntun belajar ini masing- masing akan memakan waktu 
kira- kira 30 menit untuk menuntaskannya, di samping 
penelaahan tulisan suci harian Anda.

Anda hendaknya memiliki dua jurnal penelaahan tulisan 
suci (atau dua buku catatan), terpisah dari jurnal pribadi 

Anda, yang di dalamnya Anda akan menuliskan tugas- tugas 
dari kegiatan penuntun belajar. Setiap minggu ketika Anda 
bertemu dengan guru Anda, Anda hendaknya menyerahkan 
jurnal penelaahan tulisan suci yang berisikan tugas- tugas 
yang telah tuntas dari kegiatan penuntun belajar yang 
Anda tuntaskan selama minggu itu. Guru Anda akan 
membaca dan menanggapi tugas- tugas tersebut dan 
mengembalikan jurnal penelaahan tulisan suci itu kepada 
Anda minggu berikutnya. Anda juga dapat menuliskan 
tanggapan- tanggapan Anda pada kertas dalam map 
berhalaman lepas dan menyerahkan halaman- halaman 
yang Anda kerjakan minggu itu. Kemudian, ketika guru 
Anda mengembalikan halaman- halaman itu, Anda dapat 
menaruhnya kembali ke dalam buku catatan.

Menggunakan Buku Pedoman Ini 
dalam Program Seminari Harian
Buku pedoman ini bisa digunakan oleh guru dan siswa 
dalam program seminari harian untuk mengembangkan 
pelajaran atau untuk pekerjaan rumah pengganti. Namun, 
itu tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada setiap siswa 
seminari harian. Jika siswa memerlukan pelajaran pengganti 
untuk kredit, guru bisa menugaskan dia untuk menuntaskan 
pelajaran belajar di rumah yang berhubungan dengan 
pelajaran yang terlewatkan.

Pendahuluan untuk  
Program Seminari Belajar di Rumah
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 4. Dengan kata- kata Anda sendiri, tulislah sebuah kali-
mat dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda yang 

menguraikan tanggung jawab seorang nabi terlepas dari perten-
tangan yang mungkin dia hadapi.

Sewaktu Nefi menulis tentang pengalaman ayahnya 
di Yerusalem, dia menambahkan pesan kepada pem-
baca dengan cara sebagian melalui 1 Nefi 1:20, dimulai 
dengan ungkapan “Tetapi lihatlah, aku, Nefi, akan 
memperlihatkan kepadamu ….” Ayat ini memperke-
nalkan sebuah tema yang Nefi tekankan di sepanjang 
tulisannya. Garis bawahi tema ini dalam 1 Nefi 1:20, 
dan kemudian bacalah Moroni 10:3 untuk mencari 
tema serupa (Moroni adalah yang terakhir dari para 
nabi Kitab Mormon. Masa antara Nefi dan Moroni 
kira- kira 1.000 tahun).

Perhatikan bahwa Nefi menyatakan dalam pasal pertama 
Kitab Mormon bahwa dia akan memperlihatkan kepada 
kita “belas kasihan Tuhan yang lembut” dalam tulisan-
nya (1 Nefi 1:20). Dalam pasal terakhir Kitab Mormon, 
Moroni memberi tahu kita untuk mengingat “betapa 
telah penuh belas kasihannya Tuhan” (Moroni 10:3).

Nefi menginginkan kita memahami 
dengan benar sejak awal catatannya 
bahwa belas kasihan Tuhan yang 
lembut dikaruniakan kepada mereka 
yang menjalankan iman kepada- Nya. 
Penatua David A. Bednar dari Kuorum 

Dua Belas Rasul menjelaskan apa belas kasihan Tuhan 
yang lembut itu dalam kehidupan kita. Lingkari kata 
dan ungkapan yang Penatua Bednar gunakan untuk 
menguraikan apa “belas kasihan Tuhan yang lembut” 
itu sewaktu Anda membaca penjelasannya:

“Belas kasihan Tuhan yang lembut adalah berkat, ke-
kuatan, perlindungan, kepastian, bimbingan, kebaikan 
penuh kasih, penghiburan, dukungan, dan karunia- 
karunia rohani yang sangat pribadi dan individu yang 
kita terima dari dan karena serta melalui Tuhan Yesus 
Kristus ….

… Belas kasihan Tuhan yang lembut tidak terjadi se-
cara acak atau secara kebetulan. Kesetiaan, kepatuhan, 
dan kerendahan hati mengundang belas kasihan ke 
dalam kehidupan kita, dan itu sering kali menurut 
waktu Tuhan yang memungkinkan kita untuk me-
ngenali serta menyimpan berkat- berkat yang penting 
tersebut” (“Belas Kasihan Tuhan yang Lembut,” Ensign 
atau Liahona, Mei 2005, 99–100).

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan berikut: Contoh apa yang telah Anda lihat 

tentang Tuhan mengaruniakan belas kasihan- Nya yang lembut 
dalam kehidupan Anda atau dalam kehidupan seseorang yang 
Anda kenal?

Mulai atau lanjutkan untuk mencari dan mencatat 
dalam jurnal pribadi Anda belas kasihan Tuhan yang 
lembut yang telah Tuhan karuniakan kepada Anda. Se-
waktu Anda melakukan, Anda akan lebih siap melihat 
berkat- berkat yang telah Allah karuniakan bagi Anda.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 1 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 2: HARI 2

1 Nefi 2
Pendahuluan
Orang- orang menanggapi wahyu dari Allah dengan 
berbagai cara. Tuhan memerintahkan Lehi dalam se-
buah mimpi untuk menuntun keluarganya ke padang 
belantara. Laman dan Lemuel menggerutu terhadap 
perintah- perintah Allah sementara Nefi mengupaya-
kan kesaksian yang menegaskan. Membandingkan 
tanggapan mereka yang berbeda akan menolong Anda 
memutuskan bagaimana menggunakan hak pilihan 
Anda ketika menanggapi arahan Tuhan.

1 Nefi 2:1–7
Allah memerintahkan Lehi untuk berangkat ke padang 
belantara
Bayangkan Anda adalah Lehi dan Tuhan meminta 
Anda dan keluarga Anda untuk meninggalkan rumah 
dan semua harta milik Anda. Anda harus berjalan 
selama berhari- hari dan hanya dapat membawa per-
bekalan untuk menyokong kebutuhan keluarga Anda. 
Pikirkan tentang bagaimana Anda akan menanggapi 
permintaan seperti itu.

Bacalah 1 Nefi 2:1–6, dan carilah keadaan yang me-
nuntun kepada Lehi dan keluarganya berangkat ke 
padang belantara.

Mengapa orang- orang “berupaya untuk mengambil 
nyawa [Lehi]”? (lihat 1 Nefi 2:1).   
 

Apa yang Tuhan perintahkan kepada Lehi untuk dila-
kukan? (lihat 1 Nefi 2:2).   
 

Menggunakan Buku Pedoman Siswa Belajar di Rumah

Pendahuluan untuk 
Teks Tulisan Suci

Pendahuluan memberikan 
suatu informasi latar belakang 
dan ringkasan dari teks tulisan 

suci untuk setiap pelajaran.

Tugas- Tugas 
Jurnal Penelaahan 

Tulisan Suci
Tugas- tugas jurnal penela-

ahan tulisan suci harus ditulis 
dan diberikan kepada guru 
Anda setiap minggu untuk 
umpan balik. Memberikan 

pemikiran yang saksama 
pada jawaban Anda akan 
menolong Anda memiliki 
pengalaman- pengalaman 
bermakna sewaktu Anda 
belajar dan menerapkan 

kebenaran dari tulisan suci.

Mencatat Jawaban 
dalam Buku Pedoman
Kadang- kadang Anda akan 

diminta untuk menuliskan ja-
waban dalam buku pedoman 
pada garis- garis kosong atau 

dalam sebuah bagan.

Pengelompokan 
Ayat dan Ringkasan 

Daftar Isi
Pengelompokan ayat 

mencerminkan jeda alami 
di mana perubahan dalam 

tindakan atau topik terjadi. 
Masing- masing diikuti oleh 
ringkasan singkat tentang 

peristiwa atau ajaran dalam 
ayat- ayat tersebut.
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 c. Apakah makna dari ungkapan “segala yang dapat kita laku-
kan” bagi Anda?

Renungkan kebenaran berikut: Karena Yesus Kristus, 
kita dapat diselamatkan melalui kasih karunia 
setelah segala yang dapat kita lakukan. Pikirkan 
tentang suatu waktu ketika Anda melakukan segala 
yang dapat Anda lakukan dan diberkati dengan ban-
tuan dan kekuatan ilahi.

Kebenaran lain yang Nefi ajarkan (lihat 2 Nefi 25:26) 
adalah: Melalui Pendamaian Juruselamat, kita da-
pat menerima pengampunan untuk dosa- dosa kita.

Pertimbangkan untuk menulis sepucuk surat kepada 
seorang teman atau anggota keluarga tentang keperca-
yaan Anda kepada Yesus Kristus atau bersaksi tentang 
kepercayaan Anda dalam pertemuan kesaksian atau 
tatanan lain yang sesuai.

 3. Bacalah 2 Nefi 25:26 lagi, dan kemudian jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan 

tulisan suci Anda:
 a. Dalam cara apakah Anda menyembah atau menghormati 
Yesus Kristus? Apa kegiatan yang memperlihatkan kepada orang 
lain bahwa Anda percaya kepada dan menyembah Yesus Kristus?
 b. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menyembah Jurusela-
mat dengan lebih baik dengan segala daya, pikiran, dan keku-
atan?

Penguasaan Ayat Suci—2 Nefi 25:23, 26
Gunakan bentuk berikut untuk menolong Anda 
menghafalkan 2 Nefi 25:26:

“Dan kita berbicara tentang Kristus,
kita bersukacita di dalam Kristus,
kita berkhotbah tentang Kristus,
kita bernubuat tentang Kristus,
dan kita menulis menurut nubuat- nubuat kita,
agar anak- anak kita boleh mengetahui
pada sumber mana mereka boleh berpaling
untuk pengampunan akan dosa- dosa mereka.”

Setelah mengulangi petikan itu beberapa kali, tutup-
lah baris yang atas dengan tangan Anda dan cobalah 
itu lagi. Kemudian tutup baris yang lain, dan lanjut-
kan sampai Anda merasa Anda telah menghafalkan 
petikan itu.

 4. Lafalkan 2 Nefi 25:26 kepada seorang anggota kelu-
arga, dan tulislah bahwa Anda telah menghafalkannya 

dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 25 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Mengingat pengalaman- 
pengalaman ketika Tuhan 
memberkati Anda dengan 
bantuan yang dapat mem-
perkuat Anda dalam saat- 
saat sulit. Membagikan 
pengalaman- pengalaman itu 
dengan memberikan kesak-
sian Anda, menulis dalam 
jurnal Anda, atau menjelaskan 
kepada seseorang yang dekat 
dengan Anda bukan saja me-
nolong Anda, tetapi itu dapat 
memperkuat orang lain yang 
mungkin dalam keadaan sulit 
dan memerlukan dukungan 
untuk menolong mereka me-
mercayai bahwa Allah benar- 
benar ada dan memiliki kuasa 
untuk menolong kita.

Ingatlah Pengalaman-  
Pengalaman

Kata diperdamaikan dalam 2 Nefi 25:23 berarti dibawa 
ke dalam keselarasan dengan Allah. “Kasih karunia” 
Tuhan pada akhirnya bagaimana rekonsiliasi dengan 
Allah terjadi. Bacalah penjelasan berikut tentang kasih 
karunia Tuhan:

“Kata kasih karunia, sebagaimana digunakan dalam 
tulisan suci, terutama merujuk pada bantuan dan 
kekuatan ilahi yang kita terima melalui Pendamaian 
Tuhan Yesus Kristus .…

… Melalui kasih karunia, yang dimungkinkan oleh 
kurban Pendamaian Juruselamat, semua orang akan 
dibangkitkan serta menerima kebakaan. [Tetapi jika 
kita memenuhi syarat untuk kehidupan kekal di ha-
dirat Allah, kita harus dijadikan bersih dari dosa- dosa 
kita melalui kasih karunia- Nya].

Kalimat ‘setelah segala 
yang dapat kita lakukan’ 
[2 Nefi 25:23] mengajar-
kan bahwa upaya diper-
lukan di pihak kita untuk 
menerima kegenapan 
kasih karunia Tuhan dan 
dijadikan layak untuk 
tinggal bersama- Nya. 
Tuhan telah memerintah-
kan kepada kita untuk 
mematuhi Injil- Nya, 
yang mencakup memi-
liki iman kepada- Nya, 
bertobat dari dosa- dosa 
kita, dibaptiskan, mene-
rima karunia Roh Kudus, 
serta bertahan sampai 
akhir ….

Selain memerlukan kasih 
karunia untuk kesela-
matan akhir Anda, setiap 
hari Anda memerlukan 
kuasa yang memungkin-
kan ini dalam kehidupan. 

Jika Anda berada dekat dengan Bapa Surgawi Anda 
dengan ketekunan, kerendahan hati, serta kelemah-
lembutan, Dia akan meneguhkan dan memperkuat 
Anda melalui kasih karunia- Nya” (Teguh pada Iman: 
Sebuah Referensi Injil [2004], 56–58).

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Apa hubungan antara kasih karunia Tuhan dan upaya kita 
untuk menjalani Injil?
 b. Apa maknanya bagi Anda diselamatkan melalui kasih karu-
nia?

Ajaran dan Asas
Sewaktu ajaran dan asas Injil 
secara alami muncul dari teks 
tulisan suci, itu bercetak tebal 
dalam pelajaran untuk meno-
long Anda mengenalinya.

Bantuan Penelaahan
Bantuan penelaahan membe-
rikan wawasan dan menje-
laskan kebiasaan yang dapat 
meningkatkan penelaahan 
dan pemahaman tulisan 
suci Anda.

Penguasaan Ayat Suci
Setiap dari 25 petikan pengu-
asaan ayat suci yang ditemu-
kan dalam Kitab Mormon 
diperlakukan secara terpisah 
dalam pelajaran di mana itu 
muncul, untuk menolong 
Anda memperdalam pengua-
saan Anda atas hal itu.
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Bagan Bacaan Kitab Mormon
Nomor 

Unit Pasal- Pasal yang Ditugaskan yang Saya Baca Minggu Ini Hari- Hari Saya Membaca  
Tulisan Suci

1
Halaman Judul | Pendahuluan | Kesaksian Tiga Saksi | Kesaksian Delapan Saksi | Kesaksian 
Nabi Joseph Smith | Penjelasan Singkat tentang Kitab Mormon | M S S R K J S

2 1 Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | M S S R K J S

3 1 Nefi 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | M S S R K J S

4 1 Nefi 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | M S S R K J S

5 1 Nefi 20 | 21 | 22 | 2 Nefi 1 | 2 | 3 | M S S R K J S

6 2 Nefi 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M S S R K J S

7 2 Nefi 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | M S S R K J S

8 2 Nefi 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | M S S R K J S

9 2 Nefi 32 | 33 | Yakub 1 | 2 | 3 | 4 | M S S R K J S

10 Yakub 5 | 6 | 7 | Enos 1 | Yarom 1 | Omni 1 | M S S R K J S

11 Kata- Kata Mormon 1 | Mosia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M S S R K J S

12 Mosia 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | M S S R K J S

13 Mosia 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | M S S R K J S

14 Mosia 26 | 27 | 28 | 29 | Alma 1 | 2 | 3 | 4 | M S S R K J S

15 Alma 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M S S R K J S

16 Alma 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M S S R K J S

17 Alma 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | M S S R K J S

18 Alma 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | M S S R K J S

19 Alma 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | M S S R K J S

20 Alma 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | M S S R K J S

21 Alma 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | M S S R K J S

22 Helaman 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | M S S R K J S

23 Helaman 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M S S R K J S

24 3 Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | M S S R K J S

25 3 Nefi 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M S S R K J S

26 3 Nefi 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | M S S R K J S

27 3 Nefi 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | M S S R K J S

28 4 Nefi 1 | Mormon 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | M S S R K J S

29 Mormon 8:12–41 | 9 | Eter 1 | 2 | 3 | M S S R K J S

30 Eter 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M S S R K J S

31 Eter 13 | 14 | 15 | Moroni 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | M S S R K J S

32 Moroni 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | M S S R K J S
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Pendahuluan untuk Kitab Mormon

Apakah Kitab Mormon itu?
Kitab Mormon adalah kesaksian lain tentang Yesus Kristus. Itu 
memuat tulisan- tulisan para nabi zaman dahulu, yang mem-
berikan laporan tentang urusan- urusan Allah dengan satu ca-
bang dari bani Israel di Benua Amerika. Bagi para Orang Suci 
Zaman Akhir, Kitab Mormon berdiri berdampingan dengan Al-
kitab, Ajaran dan Perjanjian, serta Mutiara yang Sangat Ber-
harga sebagai tulisan suci. Kitab Mormon adalah sebuah 
catatan tentang peradaban besar Amerika kuno.

Sejak itu diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris pada 
tahun 1830, Kitab Mormon telah diterjemahkan ke dalam 
banyak bahasa, dan salinan tercetaknya telah mencapai jum-
lah lebih dari 150 juta. Itu telah digambarkan oleh para nabi 
Allah sebagai “batu kunci” dari Gereja Yesus Kristus dari 
Orang- Orang Suci Zaman Akhir.

Mengapa Penelaahan Kitab Mormon  
Penting bagi Saya?
Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan bahwa berkat dari 
mendekat kepada Allah menunggu Anda sewaktu Anda me-
nelaah Kitab Mormon dengan hati yang tulus:

“Tidak adakah sesuatu di dalam lubuk hati Anda yang merin-
dukan untuk berada lebih dekat kepada Allah, untuk menjadi 
lebih seperti Dia dalam hidup kita sehari- hari, untuk merasa-
kan kehadiran- Nya bersama kita secara tetap? Jika demikian, 
maka Kitab Mormon akan menolong kita melakukannya le-
bih dari kitab lain apa pun.

Kitab Mormon tidak sekadar mengajarkan kepada kita kebe-
naran, meskipun demikian adanya. Kitab Mormon tidak seka-
dar memberikan kesaksian tentang Kristus, meskipun 
demikian juga adanya. Namun ada sesuatu yang lebih dari 
itu. Ada kuasa dalam kitab itu yang akan mulai mengalir ke 
dalam hidup Anda pada momen Anda memulai suatu pene-
laahan yang serius terhadap kitab tersebut. Anda akan mene-
mukan kuasa yang lebih besar untuk menolak godaan. Anda 
akan menemukan kuasa untuk menghindari penipuan. Anda 
akan menemukan kuasa untuk tetap berada di jalan yang se-
sak dan sempit. Tulisan suci disebut ‘firman kehidupan’ (lihat 
A&P 84:85), dan tidak ada yang lebih benar selain Kitab Mor-
mon. Ketika Anda mulai lapar dan haus akan firman itu, 
Anda akan menemukan hidup dalam kelimpahan yang lebih 
besar dan lebih besar lagi” (“Kitab Mormon—Batu Kunci 
Agama Kita,” Liahona, Oktober 2011, 57).

Kitab Mormon dituliskan bagi kita di zaman sekarang. 
 Mormon, Nabi zaman dahulu menurut siapa kitab itu dina-
makan, dan putranya, Moroni, meringkas catatan- catatan 
yang berabad- abad ketika menyusun lempengan- lempengan 
emas yang darinya Nabi Joseph Smith menerjemahkan Kitab 
 Mormon. Allah, yang mengetahui yang akhir sejak awal, 

mengilhami para nabi- Nya tentang apa yang harus disertakan 
dalam ringkasan yang akan kita perlukan untuk zaman kita. 
Moroni, yang adalah orang terakhir dari para nabi yang me-
nulis dalam Kitab Mormon, melihat sebelumnya tentang za-
man kita: “Lihatlah, aku berbicara kepadamu seolah- olah 
kamu hadir, namun kamu tidaklah hadir. Tetapi lihatlah, 
Yesus Kristus telah memperlihatkanmu kepadaku, dan aku 
mengetahui perbuatanmu” (Mormon 8:35).

Presiden Benson juga mengajarkan bahwa menelaah Kitab 
Mormon akan menolong Anda memperbedakan antara yang 
baik dan yang jahat:

“Kitab Mormon membawa manusia kepada Kristus melalui 
dua sarana dasar. Pertama, itu menyampaikan dengan cara 
yang gamblang tentang Kristus dan Injil- Nya. Itu bersaksi ten-
tang keilahian- Nya dan perlunya seorang Penebus serta per-
lunya kita menaruh kepercayaan kepada- Nya. Itu 
memberikan kesaksian tentang Kejatuhan dan Pendamaian 
serta asas- asas pertama Injil, termasuk perlunya kita memiliki 
hati yang hancur dan roh yang menyesal serta kelahiran kem-
bali secara rohani. Itu menyatakan kita harus bertahan sam-
pai akhir dalam kesalehan dan menjalankan kehidupan moral 
sebagai Orang Suci.

Kedua, Kitab Mormon menyingkapkan musuh Kristus. Itu 
mempermalukan ajaran- ajaran palsu dan meredam perseli-
sihan (lihat 2 Nefi 3:12). Itu membentengi para pengikut 
Kristus yang rendah hati terhadap rancangan jahat, strategi, 
dan ajaran iblis pada zaman kita. Jenis pemurtad dalam Kitab 
Mormon serupa dengan jenis yang kita miliki zaman seka-
rang. Allah, dengan prapengetahuan- Nya yang tak terbatas, 
demikianlah mencetak Kitab Mormon agar kita bisa melihat 
kesalahan serta mengetahui bagaimana memerangi konsep 
pendidikan, politik, keagamaan, dan filsafat yang palsu pada 
zaman kita” (“The Book of Mormon Is the Word of God,” 
Ensign, Mei 1975, 64).

Tentang Kitab Mormon
Kitab Mormon tersusun dari 15 kitab yang lebih kecil. Dela-
pan dari kitab- kitab ini dimulai dengan judul yang dituliskan 
di atas lempengan- lempengan emas yang diterjemahkan oleh 
Nabi Joseph Smith: 1 Nefi, 2 Nefi, Yakub, Alma, Helaman, 
3 Nefi, 4 Nefi, dan Eter. Beberapa pasal dalam Kitab Mormon 
juga didahului dengan sebuah judul yang disertakan dalam 
lempengan- lempengan emas yang asli (kecuali untuk kalimat- 
kalimat tentang pasal- pasal inklusif): Mosia 9, Mosia 23, 
Alma 5, Alma 7, Alma 9, Alma 17, Alma 21, Alma 36, 
Alma 38, Alma 39, Alma 45, Helaman 7, Helaman 13, 
3 Nefi 11, dan Moroni 9.

Pada awal setiap pasal dalam Kitab Mormon ada ringkasan 
singkat tentang pasal itu yang tercetak dalam huruf miring. 
Ringkasan- ringkasan pasal ini ditulis dan ditambahkan di ba-
wah arahan Presidensi Utama dan bukanlah bagian dari teks 
asli Kitab Mormon dari lempengan- lempengan emas.
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APENDIKS

Kemungkinan Tempat- Tempat Kitab Mormon (dalam hubungannya dengan satu sama lain)*

Sungai Sidon

Padang Belantara 
Hermons

Padang Belantara 
Selatan

Padang Belantara 
Timur

Bidang Sempit Padang 
Belantara

Tanah Arah Utara

Kelimpahan

Zarahemla

Laut Utara

Tanah Genting yang Sempit

Kemusnahan
Laut Utara

Mulek
Omner

Gid
Morianton

Lehi
Yerson

Moroni

Gideon

Amoniha

Bukit Manti
Nuh

Sidom Bukit Amnihu
Yudea

Antiparah Minon Harun

Kumeni Zezrom

Melek
Manti

Antionum

Nefiha

Tanah Warisan Pertama

Nefi (Lehi- Nefi)

Amulon

Helam

Silom
Midoni

Mormon

Laut Barat Laut Timur

Midian
Yerusalem

Semlon
Ismael

Lemuel

Simnilon

Bukit Ripla

* Kemungkinan hubungan tempat- 
tempat di Kitab Mormon, berdasarkan 
bukti internal. Jangan mengerahkan 
upaya untuk mengidentifikasi titik- 
titik pada peta ini dengan lokasi  
geografis apa pun yang ada.
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UNIT 1: HARI 1

Menelaah  
Tulisan Suci
Pendahuluan
Tujuan pelajaran ini adalah untuk menolong Anda 
mempelajari bagaimana menelaah tulisan suci dan 
mengundang Roh Kudus untuk mengilhami dan 
mengajar Anda sewaktu Anda melakukannya. Pela-
jaran ini juga akan mengajar Anda keterampilan yang 
akan menolong Anda memahami tulisan suci dengan 
lebih baik dan menerapkan ajaran- ajarannya dalam 
kehidupan Anda. Sewaktu Anda menelaah pelajaran 
ini, carilah cara- cara Anda dapat mengundang Roh 
Kudus ke dalam penelaahan Injil Anda.

Belajar melalui Penelaahan dan melalui Iman
Bayangkan bahwa Anda ingin meningkatkan kebu-
garan jasmani Anda sendiri, maka Anda meminta 
seorang teman berolahraga bagi Anda. Seberapa 
banyak olahraga teman Anda memengaruhi kebu-
garan jasmani Anda? Mengaitkan contoh ini dengan 
pertumbuhan rohani Anda, sama seperti seseorang 
tidak dapat berolahraga bagi orang lain, seseorang juga 
tidak dapat mempelajari Injil bagi orang lain. Masing- 
masing dari kita bertanggung jawab atas pembelajaran 
Injil dan pertumbuhan rohani kita sendiri.

Dalam Ajaran dan Perjanjian 88:118, Tuhan meng-
uraikan bagaimana cara mempelajari Injil. Sewaktu 
Anda membacanya, identifikasikan apa yang perlu 
Anda lakukan untuk mempelajari Injil dan meleng-
kapi pernyataan berikut: “Upayakanlah pembelajaran, 
bahkan melalui - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - -  dan juga melalui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .”

Untuk mengupayakan pembelajaran melalui 
penelaahan dan melalui iman menuntut upaya in-
dividu. Upaya Anda untuk menelaah Injil dengan doa 
yang sungguh- sungguh akan mengundang Roh Kudus 
ke dalam proses pembelajaran. Beberapa cara untuk 
mengerahkan upaya dalam penelaahan Injil tahun 
ini adalah berdoa untuk memperoleh pemahaman, 
memenuhi tugas seminari Anda, membagikan kesak-
sian Anda dan pengalaman Anda dalam menjalani 
Injil bersama orang lain, dan menerapkan hal- hal yang 
Anda pelajari dalam kehidupan Anda.

Satu upaya penting yang dapat Anda lakukan untuk 
mengundang Roh Kudus menjadi bagian dari pem-
belajaran rohani Anda adalah menelaah tulisan suci 

setiap hari. Penelaahan tulisan suci pribadi harian 
menolong Anda mendengarkan suara Tuhan berbicara 
kepada Anda (lihat A&P 18:34–36). Penatua Robert D. 
Hales dari Kuorum Dua Belas Rasul menjanjikan, 
“Ketika kita ingin Dia berbicara kepada kita, kita me-
nyelidiki tulisan suci; karena firman- Nya dinyatakan 
melalui para nabi- Nya. Maka Dia akan mengajar kita 
sewaktu kita mendengarkan bisikan Roh Kudus- Nya” 
(“Tulisan Suci: Kekuatan Allah yang Menyelamatkan 
Kita,” Ensign atau Liahona, November 2006, 26–27).

Sewaktu Anda membaca tulisan suci dan mengundang 
Roh Kudus ke dalam penelaahan Anda, Anda akan 
menerima berkat- berkat pertumbuhan rohani yang 
lebih besar, kedekatan dengan Allah, wahyu yang lebih 
besar dalam kehidupan Anda, kekuatan yang ditam-
bahkan untuk melawan godaan, dan kesaksian yang 
lebih besar tentang Injil Yesus Kristus.

Penelaahan Tulisan Suci
Presiden Marion G. Romney dari Presidensi Utama 
mengidentifikasi salah satu tujuan kunci dari tulisan 
suci ketika dia berkata, “Tulisan suci telah ditulis untuk 
memelihara asas- asas bagi manfaat kita” (“Records of 
Great Worth,” Ensign, September 1980, 4). Kita mem-
pelajari asas dan ajaran Injil sewaktu kita menelaah 
tulisan suci. Asas dan ajaran ini akan membimbing kita 
sewaktu kita menerapkannya ke dalam kehidupan kita.

Menemukan asas dan ajaran yang berharga yang 
termuat dalam tulisan suci memerlukan upaya dan 
praktik. Penatua Richard G. Scott dari Kuo-
rum Dua Belas Rasul membandingkan 
penelaahan tulisan suci dengan 
pekerjaan menambang permata 
berharga, “Temukan berlian 
kebenaran yang kadang- kadang 
harus secara hati- hati ditambang 
dari halaman- halaman [tulisan 
suci]” (“Four Fundamentals for 
Those Who Teach and Inspire 
Youth,” dalam Old Testament 
Symposium Speeches, 1987 [1988], 1). 
Proses penelaahan, atau menambang, tulisan suci 
memiliki tiga bagian penting: (1) kita harus memahami 
latar belakang dan tempat peristiwa tulisan suci, 
(2) kita harus mengidentifikasi asas dan ajaran yang 
sedang diajarkan, dan (3) kita harus menerapkan 
kebenaran itu ke dalam kehidupan kita sendiri.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan Anda, jawablah per-
tanyaan berikut: Apa keserupaan antara seorang penam-

bang yang mencari berlian dan seseorang yang menyelidiki 
tulisan suci untuk asas- asas Injil dan menerapkannya dalam kehi-
dupannya?
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Pahami Latar Belakang dan Tempat  
Peristiwa Tulisan Suci
Memahami latar belakang dan tempat peristiwa 
sebuah petikan tulisan suci mempersiapkan diri Anda 
untuk mengenali pesan- pesan Injil yang termuat di 
dalamnya. Presiden Thomas S. Monson menasihati, 
“Jadilah terbiasa dengan pelajaran- pelajaran yang tu-
lisan suci ajarkan. Pelajarilah latar belakang dan tempat 
.… Pelajarilah hal itu seolah- olah hal itu diperuntuk-
kan bagi Anda, karena hal semacam itu adalah kebe-
naran” (“Jadilah Diri Anda yang Terbaik,” Ensign atau 
Liahona, Mei 2009, 68).

Ketika membaca tulisan suci, adalah berguna untuk 
mengajukan pertanyaan seperti: “Siapa yang menulis 
ayat- ayat ini?” “Kepada siapa itu ditulis?” “Apa yang 
terjadi dalam laporan ini?” dan “Mengapa si penulis 
menuliskan ayat- ayat ini? Uraian judul pasal (ring-
kasan yang berhuruf miring pada awal tiap pasal) 
menyediakan ikhtisar peristiwa utama dalam pasal itu 
dan sering kali menjawab pertanyaan- pertanyaan ini.

Juga bermanfaat untuk melihat kata- kata yang sulit 
atau kurang familier dalam kamus. Ketika ungkapan 
atau petikan tulisan suci kurang jelas, merujuk pada 
catatan kaki mana pun yang tersedia dapat menolong 
Anda memahaminya dengan lebih baik.

Untuk berlatih menggunakan alat bantu ini, bacalah 
3 Nefi 17:1–10, dan carilah jawaban atas pertanyaan- 
pertanyaan berikut: Siapa si pembicara? Dengan siapa 
Dia berbicara? Apa yang terjadi? Ingat untuk melihat 
uraian judul pasal untuk ikhtisar cepat tentang peris-
tiwa yang terjadi.

 2. Dengan menggunakan catatan kaki dalam 3 Nefi 
17:1, jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-

ahan tulisan suci Anda: Apa yang dimaksud Yesus ketika Dia ber-
kata, “Waktu- Ku di depan mata”?

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
dengan kata- kata Anda sendiri apa yang terjadi ketika Ju-

ruselamat mempersiapkan diri untuk meninggalkan khalayak ra-
mai. Mengapa Dia tinggal? Apa yang Dia lakukan bagi 
orang- orang?

Identifikasikan Ajaran dan Asas
Ajaran dan asas adalah, kebenaran Injil yang kekal dan 
tak berubah yang menyediakan arahan bagi kehidupan 
kita. Para nabi zaman dahulu mengajarkan kepada kita 
kebenaran ini melalui peristiwa, kisah, atau khotbah 
yang mereka catat dalam tulisan suci.

Setelah Anda memahami latar belakang dan tempat 
peristiwa dari sebuah petikan tulisan suci, Anda dipersi-
apkan untuk mengidentifikasi ajaran dan asas yang dia-
jarkan. Penatua Richard G. Scott menguraikan cara yang 

bermanfaat untuk memahami asas, “Asas adalah kebe-
naran yang kuat, yang dapat diterapkan pada berbagai 
macam keadaan. Asas sejati menjadikan keputusan jelas 
bahkan di bawah keadaan yang paling membingungkan 
dan mendesak. Adalah upaya yang amat berharga untuk 
mengorganisasi kebenaran yang kita kumpulkan pada 
pernyataan asas yang sederhana” (“Acquiring Spiritual 
Knowledge,” Ensign, November 1993, 86).

Beberapa asas Injil dijadikan jelas dengan penggunaan 
ungkapan seperti “demikianlah kita melihat” atau 
“walaupun demikian.” Meskipun demikian, sebagian 
besar asas, tidak dinyatakan secara langsung. Alih- alih 
itu diilustrasikan dengan kehidupan orang- orang da-
lam tulisan suci. Ajaran dan asas ini dapat ditemukan 
dengan menanyakan kepada diri Anda sendiri seperti: 
“Apakah pokok atau pesan moral dari laporan ini?” 
“Mengapa penulis memasukkan laporan atau peris-
tiwa ini?” “Apa yang penulis maksudkan untuk kita 
pelajari?” dan “Kebenaran apa yang diajarkan dalam 
petikan tulisan suci ini?”

 4. Untuk praktik mengidentifikasi beberapa asas dan 
ajaran yang diajarkan dalam 3  Nefi 17:1–10, tulislah ja-

waban untuk salah satu kegiatan a atau b dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda. Ingatlah untuk membaca judul untuk 
ikhtisar cepat dari pasal itu.
 a. Siapakah yang berbicara dalam ayat- ayat ini? Dengan siapa 
Dia berbicara? Apa moral atau pokok dari 3 Nefi 17:1–10?
 b. Beberapa hal apakah yang penulis dari ayat 1, 5–6, dan 
9–10 maksudkan bagi kita untuk pelajari dari laporan ini? Bebe-
rapa kebenaran apakah yang Anda pelajari dari ayat- ayat ini?

Salah satu kebenaran Injil yang mungkin telah Anda 
identifikasi dari ayat- ayat ini adalah: Tuhan menang-
gapi hasrat kita yang sungguh- sungguh untuk 
lebih mendekat kepada- Nya.

Terapkan Ajaran dan Asas
Setelah Anda mengidentifikasi ajaran dan asas Injil, 
Anda siap untuk bertindak dan melakukan sesuatu 
tentang itu. Sewaktu Anda bertindak pada apa yang 
telah Anda pelajari, Anda akan merasakan kesaksian 
Roh Kudus tentang kebenaran asas itu (lihat Moroni 
10:4–5). Setiap pelajaran yang diajarkan di rumah, di 
seminari dan gereja, serta di tiap kegiatan Tugas ke-
pada Allah dan pengalaman Kemajuan Pribadi menga-
rahkan untuk menolong kita bertindak pada apa yang 
telah diajarkan kepada kita.

Presiden Thomas S. Monson berkata, 
“Gol pengajaran Injil … bukanlah untuk 
‘mencurahkan informasi’ ke dalam 
pikiran [pembelajar] .… Tujuannya adalah 
untuk mengilhami individu untuk berpikir 
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tentangnya, merasakan tentangnya, dan kemudian 
melakukan sesuatu tentang menjalankan asas- asas Injil ” 
(dalam Conference Report, Oktober 1970, 107). 

Untuk menolong Anda menerapkan asas- asas yang 
Anda pelajari, ajukan pertanyaan- pertanyaan seperti: 
“Apa yang Tuhan ingin saya lakukan dengan penge-
tahuan ini?” “Kesan rohani apakah yang saya terima 
untuk menolong saya bertambah baik?” “Perbedaan 
apakah yang asas ini dapat buat dalam kehidupan 
saya?” “Apa yang dapat saya mulai atau hentikan 
sekarang untuk hidup menurut kebenaran ini?” 
“Bagaimana kehidupan saya akan lebih baik jika saya 
melakukan apa yang tulisan suci ajarkan?”

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
sebuah alinea pendek yang menguraikan bagaimana 

Anda dapat menerapkan sebuah asas atau ajaran yang Anda pel-
ajari dari 3 Nefi 17:1–10.

Keterampilan dan Metode Penelaahan 
Tulisan Suci
Dengan menggunakan keterampilan dan metode 
penelaahan berikut akan menolong Anda memahami 
latar belakang tulisan suci dan mengidentifikasi serta 
menerapkan ajaran dan asas yang diajarkan di dalam-
nya. Metode ini akan disebutkan di sepanjang buku 
pedoman ini. Bacalah tiap keterampilan, dan pilih satu 
atau dua yang Anda rasa perlu lebih kerap digunakan 
dalam penelaahan tulisan suci pribadi Anda.

Sebab dan Akibat. Carilah hubungan jika- maka dan 
karena- oleh karena itu. Contoh: 2 Nefi 13:16–26; Alma 
34:33.

Rujuk Silang. Kelompokkan, tautkan, atau gabung-
kan tulisan suci bersama- sama untuk mengklarifikasi 
makna dan meningkatkan pemahaman. Sebagai 
contoh, bandingkan Mosia 11:2–6, 14 dengan Ulangan 
17:14–20. Anda juga dapat menggunakan catatan kaki 
untuk menemukan rujuk silang tulisan suci. Contoh: 
3 Nefi 12:28–29, catatan kaki 29a, rujuk silang Ajaran 
dan Perjanjian 42:23.

Menentukan Tempat Peristiwa. Definisikan siapa, 
apa, kapan, dan di mana dari peristiwa- peristiwa tulisan 
suci. Contoh: Alma 31:1, 6–11; 32:1–6 memberikan 
tempat peristiwa untuk Alma 32:21–43.

Kata Kunci. Kata dan ungkapan seperti “walaupun 
demikian” atau “demikianlah kita melihat” adalah 
ajakan untuk berhenti dan mencari penjelasan tentang 
apa yang baru saja dituliskan. Contoh: Alma 30:60; 
Helaman 6:35–36; 3 Nefi 18:30–32.

Menandai Tulisan Suci. Tandai, lingkari, atau garis 
bawahi kata dan ungkapan penting dalam tulisan suci 

Anda yang memberikan makna khusus pada ayat itu. 
Juga tulislah pemikiran, perasaan, wawasan, atau asas 
singkat yang penting di sisinya. Ini akan menolong 
Anda mengingat apa yang menjadikan tulisan suci 
penting bagi Anda.

Penggantian Nama. Sisipkan nama Anda untuk se-
seorang dalam tulisan suci. Contoh: Gantikan dengan 
nama Anda untuk nama Nefi dalam 1 Nefi 3:7.

Merenungkan. Merenungkan berarti memikirkan 
secara mendalam tentang sesuatu. Merenungkan ter-
masuk mengajukan pertanyaan dan mengevaluasi apa 
yang Anda ketahui dan apa yang telah Anda pelajari. 
Merenungkan sering kali berakibat mengetahui bagai-
mana cara menerapkan sebuah asas dalam kehidupan 
Anda.

Kata- Kata yang Diulang. Kata atau ungkapan yang 
diulang mungkin penting bagi pembaca untuk diper-
hatikan. Itu adalah petunjuk pada apa yang penulis 
rasa penting. Contoh: Kata menyeramkan dalam 2 Nefi 
9:10, 19, 26–27, 39, 46–47; kata ingat dalam Helaman 
5:6–14.

Perbandingan Tulisan Suci. Pada kesempatan 
tertentu, para nabi memasukkan laporan tentang 
orang, gagasan, atau peristiwa berbeda satu sama lain 
berikutnya dalam tulisan suci. Perbandingan antara 
keduanya menjadikan itu lebih mudah untuk mengi-
dentifikasi dan memahami asas- asas Injil yang penting 
yang sedang diajarkan. Carilah perbandingan dalam 
ayat tunggal, kutipan tulisan suci, atau pasal. Contoh: 
2 Nefi 2:27; Alma 47–48.

Daftar Tulisan Suci. Menemukan daftar di dalam 
tulisan suci dapat menolong Anda memahami dengan 
lebih baik apa yang Tuhan dan para nabi- Nya ajarkan. 
Ketika Anda menemukan daftar, Anda mungkin ingin 
mengelompokkan tiap unsur. Contoh: Daftar tentang 
praktik jahat di antara orang- orang Nefi ditemukan 
dalam Helaman 4:11–13.

Simbolisme Tulisan Suci Kata- kata seperti seperti, 
bagaikan, atau mempersamakan dengan menolong 
mengidentifikasi simbol. Cobalah menentukan apa 
arti simbol itu. Gunakan catatan kaki, Penuntun bagi 
Tulisan Suci, dan Penuntun Topik untuk menolong 
menemukan makna simbol itu. Contoh: Bandingkan 
Yakub 5:3, 75–77 dengan Yakub 6:1–7.

Visualisasi. Gambarkan dalam pikiran Anda apa 
yang sedang terjadi sewaktu Anda membaca. Ajukan 
pertanyaan tentang peristiwa itu, dan bayangkan Anda 
hadir ketika itu terjadi. Contoh: Cobalah memvisuali-
sasi apa yang sedang terjadi dalam Enos 1:1–8.

Definisi Kata. Tulisan suci sering kali mengguna-
kan kata- kata yang kurang familier bagi kita. Ketika 
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Anda menghadapi kata yang kurang familier, gunakan 
Penuntun bagi Tulisan Suci, catatan kaki, atau kamus 
reguler untuk menemukan artinya.

 6. Pilih dan gunakan salah satu keterampilan dari ba-
gian “Keterampilan dan Metode Penelaahan Tulisan Suci” 

sebelumnya. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang bagaimana keterampilan itu menolong Anda dalam pe-
nelaahan tulisan suci pribadi Anda.

 7. Tulislah yang berikut pada bagian bawah tugas hari 
ini dalam jurnal tulisan suci Anda:

Saya telah belajar pelajaran “Menelaah Tulisan Suci” dan menun-
taskannya pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 1: HARI 2

Rencana 
Keselamatan
Pendahuluan
Bapa Surgawi kita telah menyediakan bagi kita, anak- 
anak- Nya, sebuah rencana yang dimaksudkan untuk 
menuntun kita semua pada kebahagiaan kekal dan 
permuliaan. Inti dari rencana- Nya adalah Pendamaian 
Yesus Kristus. Pendamaian mengatasi dampak Keja-
tuhan dan menjadikannya mungkin bagi kita untuk 
bertobat dan dibersihkan dari dosa- dosa kita sehingga 
kita dapat memperoleh sukacita dalam kehidupan ini 
dan dalam kekekalan.

Pelajaran ini akan mem-
beri Anda sebuah ikhtisar 
singkat tentang rencana 
keselamatan Bapa Sur-
gawi. Itu dapat menolong 
Anda melihat bagaimana 
kebenaran Injil yang akan 
Anda pelajari tahun ini 
saling berkaitan dan me-
lihat tujuan Anda di bumi. 
Sewaktu pemahaman 
Anda tentang rencana ke-
selamatan tumbuh, iman 
Anda kepada Allah dan 
Putra- Nya, Yesus Kristus, 
akan meningkat, seperti 
juga kemampuan Anda 
untuk memenuhi bagian 
Anda dalam rencana itu. 
Rencana keselamatan ada-
lah “kegenapan Injil Yesus 
Kristus, dirancang untuk 
mendatangkan kebaka-
aan dan kehidupan kekal 
manusia. Itu mencakup 
Penciptaan, Kejatuhan, 
dan Pendamaian, bersama 
dengan semua hukum, 
tata cara, serta ajaran yang Allah berikan. Rencana ini 
memungkinkan bagi semua orang untuk dipermuliakan 
dan hidup selamanya bersama Allah” (Penuntun bagi 
Tulisan Suci, “Rencana Penebusan,” scriptures.lds.org).

Rencana Itu Menolong Kita Memahami 
Tujuan Kita dalam Kefanaan
Rencana keselamatan Bapa Surgawi kita menjawab 
banyak pertanyaan yang telah sebagian besar orang 
pertimbangkan pada suatu waktu dalam kehi-
dupan mereka. Apakah Anda pernah merenungkan 
pertanyaan- pertanyaan seperti: “Dari mana saya 
datang?” “Mengapa saya ada di sini?” “Ke mana saya 
pergi setelah kehidupan ini?”

Sebelum kita lahir di bumi, kita hidup di hadirat Bapa 
Surgawi kita sebagai anak- anak roh- Nya. Kita secara 
harfiah adalah anak- anak- Nya, dan Dia mengasihi 
kita. Rencana keselamatan- Nya adalah cara bagi kita 
masing-masing untuk menjadi seperti Dia adanya dan 
menikmati semua berkat- Nya. Kita memahami dan 
menerima rencana- Nya sebelum kita datang ke bumi.

Kitab Mormon memainkan peran sentral dalam pe-
mahaman kita tentang rencana keselamatan. Para nabi 
Kitab Mormon menggunakan banyak istilah berbeda 
ketika merujuk pada rencana itu.

Selama pengalaman belajar 
di rumah Anda, Anda akan 
memperoleh kesempatan 
untuk menanggapi pertanyaan 
dan membagikan wawasan 
Anda dengan guru Anda dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci. 
Mencatat pemikiran dan kesan 
Anda, seperti juga menulis 
jawaban atas pertanyaan- 
pertanyaan dari buku pedoman 
ini, dapat mengundang wahyu 
dan menolong Anda mema-
hami tulisan suci tertentu. 
Bawalah jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda bersama 
Anda ke kelas pembelajaran 
mingguan di rumah Anda se-
hingga Anda akan siap untuk 
membahas apa yang telah 
Anda pelajari dan perlihatkan 
kepada guru Anda pekerjaan 
yang telah Anda lakukan.

Jurnal Penelaahan 
Tulisan Suci
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 1. Bacalah tulisan suci yang terdapat di bawah ini, dan 
identifikasikan nama yang digunakan untuk rencana 

Bapa Surgawi dalam tiap ayat. Dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda, tulislah nama di sebelah rujukan tulisan suci. Yang 
pertama telah diidentifikasikan bagi Anda.
 a. 2 Nefi 9:6 “Rencana penuh belas kasihan Pencipta agung”
 b. 2 Nefi 11:5  
 c. Alma 12:25  
 d. Alma 24:14  
 e. Alma 42:8  
 f. Alma 42:15  

Kata- kata seperti penuh belas kasihan, pembebasan, 
keselamatan, kebahagiaan, dan penebusan menekankan 
ajaran bahwa rencana Bapa Surgawi dirancang 
untuk mendatangkan bagi anak- anak- Nya kesela-
matan dan kebahagiaan kekal.

 2. Tanggapi pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimana mengetahui bahwa 

Bapa Surgawi memiliki rencana untuk kebahagiaan dan permuli-
aan Anda membuat perbedaan dalam kehidupan Anda?

Peran Hak Pilihan serta Kejatuhan Adam dan 
Hawa dalam Rencana Keselamatan 
Adam dan Hawa adalah anak- anak Bapa Surgawi yang 
pertama yang datang ke bumi ini. Dia menempatkan 
mereka di Taman Eden dan memberi mereka hak 
pilihan mereka—“kemampuan dan hak istimewa … 
untuk memilih dan untuk bertindak bagi diri mereka” 
(Penuntun bagi Tulisan Suci, “Hak Pilihan,” scriptures.
lds.org). Dia memerintahkan mereka untuk tidak 
memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang 
baik dan yang jahat. Dengan mematuhi perintah ini 
berarti mereka akan dapat tetap tinggal di taman itu, 
tetapi mereka tidak dapat maju dengan mengalami 
pertentangan dalam kefanaan. Mereka tidak dapat me-
ngetahui sukacita karena mereka tidak dapat menga-
lami dukacita dan rasa sakit.

Bacalah 2 Nefi 2:17–20 dan carilah apa yang terjadi ke-
pada Adam dan Hawa setelah mereka memilih untuk 
tidak mematuhi perintah Allah. Di ruang yang dise-
diakan, uraikan apa yang Adam dan Hawa pilih untuk 
lakukan dan dua dampak pilihan itu—secara umum 
merujuk pada sewaktu Kejatuhan—terjadi kepada 
mereka:   
  
 

Bacalah 2 Nefi 2:22–26 dan identifikasikan lebih ba-
nyak akibat dari pilihan yang dibuat Adam dan Hawa. 
Tandai dalam tulisan suci Anda kebenaran tambahan 
yang Anda pelajari tentang dampak Kejatuhan.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, selesai-
kan alinea berikut dengan menguraikan dampak Keja-

tuhan Adam dan Hawa terhadap Anda secara pribadi. Masukkan 
gagasan tentang pilihan, hak pilihan, tubuh jasmani, kematian, 
anak- anak, dan dosa.

“Karena pelanggaran Adam dan Hawa, saya juga berada dalam 
keadaan yang terjatuh dan ….”

Peran Pendamaian Yesus Kristus dalam 
Rencana Keselamatan
Dosa dan kematian memisahkan kita dari hadirat Bapa 
kita di Surga. Kita tidak dapat kembali ke hadirat Allah 
tanpa bantuan ilahi. Kita harus memahami peran Yesus 
Kristus dan Pendamaian- Nya dalam rencana kesela-
matan sehingga kita dapat memiliki iman kepada- Nya 
dan mengikuti rencana Bapa Surgawi. Telaahlah Mosia 
3:17–19, dengan mencari ungkapan yang mengurai-
kan bagaimana Pendamaian Yesus Kristus mengatasi 
dampak Kejatuhan dan menolong kita memperoleh 
kebahagiaan dan kembali kepada Bapa Surgawi kita. 
Ringkaslah ayat- ayat ini dengan kata- kata Anda sen-
diri:   
  
 

Sebuah asas yang kita pelajari adalah: Yesus Kristus 
adalah tokoh sentral dalam rencana keselamatan, 
dan Pendamaian- Nya adalah apa yang menjadikan 
rencana itu berlaku bagi semua anak Allah.

 4. Bacalah petikan tulisan suci berikut: 2 Nefi 2:8; Mosia 
3:7–11; 16:4–8; Alma 34:9, 15–16; Mormon 9:13–14. Da-

lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah sebuah alinea 
yang menjelaskan apa yang mereka ajarkan tentang peran sen-
tral Pendamaian Yesus Kristus dalam rencana keselamatan. Anda 
mungkin ingin menggarisbawahi ungkapan yang bermakna bagi 
Anda.

Tanggung Jawab Kita dalam Rencana 
Keselamatan
Bapa Surgawi telah menyediakan rencana sempurna- 
Nya untuk mendatangkan kebahagiaan kekal dan per-
muliaan kita bersama- Nya dan orang- orang yang kita 
kasihi. Yesus Kristus telah memenuhi peran- Nya dalam 
rencana itu, mengatasi kematian serta menjadikannya 
mungkin bagi kita untuk mengatasi dosa dan kembali 
hidup lagi bersama Bapa kita di Surga. Meskipun de-
mikian, ini tidak menghilangkan tanggung jawab kita 
dalam rencana itu.

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
Beberapa tanggung jawab saya dalam rencana kesela-

matan, dan catatlah apa yang tiap tulisan suci berikut ajarkan 
tentang tanggung jawab pribadi kita untuk mengundang kuasa 
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Pendamaian ke dalam kehidupan kita dan mengambil bagian se-
penuhnya dalam berkat- berkat rencana keselamatan:
 a. 2 Nefi 2:25–27
 b. Mosia 3:12–13
 c. Alma 12:24–25, 32–34
 d. 3 Nefi 27:13–14, 20–22, 27

Tulisan suci ini dapat menolong kita memahami 
bahwa sewaktu kita memilih menjalani Injil Yesus 
Kristus dan mengikuti rencana Allah, kita mem-
persiapkan diri untuk menerima kehidupan kekal 
melalui Pendamaian Juruselamat.

 6. Seandainya Anda diminta untuk memberikan cera-
mah di gereja tentang rencana keselamatan. Dengan 

menggunakan apa yang telah Anda pelajari dari tulisan suci da-
lam penugasan di atas, tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda apa yang akan Anda katakan tentang tanggung jawab 
pribadi kita dalam rencana Bapa Surgawi.

Renungkan apa yang dapat Anda lakukan untuk 
memenuhi tanggung jawab Anda dengan lebih baik 
dalam rencana Bapa Surgawi dan mengundang kuasa 
Juruselamat ke dalam kehidupan Anda. Pertimbangkan 
untuk membagikan pemikiran Anda dengan salah satu 
orangtua Anda, saudara kandung, atau teman akrab.

Rencana Keselamatan Menyediakan 
Jawaban dan Arahan
Pemahaman tentang rencana keselamatan dapat 
membimbing Anda ketika membuat keputusan dan 
menemukan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan 
yang Anda atau orang lain mungkin hadapi.

 7. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tanggapi-
lah salah satu pertanyaan di bawah ini dengan menceri-

takan bagaimana memahami rencana keselamatan menyediakan 
bimbingan dan jawaban:
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 a. Bagaimana mengetahui Anda adalah putra atau putri harfiah 
Allah memengaruhi perasaan nilai diri Anda?
 b. Bagaimana Anda akan menanggapi seseorang yang berkata, 
“Ini adalah hidup saya—saya akan melakukan apa yang ingin 
saya lakukan”?
 c. Bagaimana memahami rencana keselamatan menolong sese-
orang mengatasi perasaan bahwa kehidupan adalah sekadar 
bersenang- senang dan memuaskan hasrat kita sendiri untuk ke-
senangan?
 d. Bagaimana Anda dapat menggunakan pengetahuan Anda 
tentang rencana keselamatan untuk menolong seseorang yang 
sedang mengalami pencobaan dan merasa itu karena Allah tidak 
mengasihinya?

Memahami rencana keselamatan dapat menolong 
Anda mematuhi perintah- perintah Allah karena itu 
menjelaskan mengapa kita hendaknya mematuhinya 
(lihat Alma 12:32).

 8. Bacalah 2 Nefi 2:25, dan ringkaslah tujuan rencana 
keselamatan dengan menjawab pertanyaan berikut da-

lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Dalam cara apakah ren-
cana keselamatan telah mendatangkan sukacita bagi Anda dan 
bagi keluarga Anda?

 9. Tulislah yang berikut pada bagian bawah tugas hari 
ini dalam jurnal tulisan suci Anda:

Saya telah belajar pelajaran “Rencana Keselamatan” dan menun-
taskannya pada (tanggal)

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 1: HARI 3

Halaman Judul, 
Prakata, dan 
Kesaksian Para Saksi
Pendahuluan
Bayangkan bahwa seorang teman bertanya kepada 
Anda mengapa anggota Gereja Yesus Kristus dari 
Orang- Orang Suci Zaman Akhir memerlukan Kitab 
Mormon jika kita telah memiliki Alkitab. (Barangkali 
Anda telah memiliki pengalaman ini!) Apa yang akan 
Anda katakan kepada teman Anda?

Kitab Mormon dimulai dengan halaman judul dan 
prakata yang menjelaskan tujuan dari kitab sakral ini, 
termasuk dampak yang dapat terjadi pada kesaksian 

dan hubungan kita dengan Allah. Halaman- halaman 
pembuka Kitab Mormon juga memuat kesaksian para 
saksi yang melihat lempengan- lempengan emas yang 
darinya kitab itu diterjemahkan dan memberikan ke-
saksian tentang asal usul ilahinya.

Sewaktu Anda menuntaskan pelajaran ini, pikirkan 
tentang bagaimana Anda dapat memperoleh paling 
banyak dari penelaahan Anda tentang Kitab Mormon 
tahun ini dan bagaimana Kitab Mormon dapat me-
nolong Anda mengembangkan kesaksian yang lebih 
besar tentang Juruselamat, Yesus Kristus, dan Injil- Nya 
yang dipulihkan.

Halaman Judul
Nabi Joseph Smith menjelaskan bahwa Nabi Moroni 
zaman dahulu memasukkan halaman judul Kitab Mor-
mon dalam lempengan- lempengan emas, “Halaman 
judul Kitab Mormon merupakan suatu terjemahan 
harfiah, yang diambil dari lempengan paling akhir, di 
sisi sebelah kiri dari kumpulan atau buku lempengan- 
lempengan itu, yang memuat catatan yang telah 
diterjemahkan, yang bahasa keseluruhannya mengalir 
… dan … halaman judul yang disebutkan itu sama se-
kali bukanlah suatu komposisi modern, baik dari saya 
maupun dari orang orang lain mana pun yang pernah 
hidup atau masih hidup di angkatan ini” (Ajaran- 
Ajaran Presiden Gereja: Joseph Smith [2007], 69–70).

Sewaktu Anda membaca alinea pertama pada halaman 
judul, carilah kata dan ungkapan yang Moroni guna-
kan untuk bersaksi tentang keterlibatan Tuhan dalam 
tampilnya Kitab Mormon.
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 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jelaskan 
mengapa adalah penting bagi Anda mengetahui betapa ter-

libatnya Tuhan dalam penulisan dan penerjemahan Kitab Mormon. 

Sewaktu Anda membaca alinea kedua pada halaman 
judul, carilah apa tiga tujuan utama yang diberikan 
Moroni kenapa Kitab Mormon dituliskan. (Anda 
mungkin ingin menandai ini dalam tulisan suci Anda.) 
“Bani Israel” merujuk kepada mereka yang adalah 
keturunan Yakub seperti juga mereka yang adalah 
anggota perjanjian dari gereja Tuhan (lihat Penuntun 
Tulisan Suci, “Israel”). Sebagai tambahan, ungkapan 
“orang Yahudi dan orang bukan Israel” mencakup 
semua anak Bapa Surgawi. Pada alinea kedua, jadikan 
pribadi pesan dari halaman judul dengan mengganti 
nama Anda untuk “sisa Bani Israel” dan untuk “orang 
Yahudi dan orang bukan Israel.”

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jelaskan 
bagaimana mengetahui tujuan Kitab Mormon ini meno-

long Anda memahami kepentingannya.

Presiden Ezra Taft Benson mengatakan yang berikut 
tentang “misi utama” atau tujuan Kitab Mormon:

“Misi utama Kitab Mormon, sebagaimana tercatat 
pada halaman judulnya, adalah ‘untuk diyakinkannya 
orang Yahudi dan orang bukan Israel bahwa Yesus 
adalah Kristus, Allah Yang Kekal, yang menyatakan 
diri- Nya kepada segala bangsa.’

Pencari kebenaran yang jujur dapat memperoleh 
kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus sewaktu dia 
dengan doa yang sungguh- sungguh merenungkan 
kata- kata yang mengilhami dari Kitab Mormon.

Lebih dari setengah dari semua ayat dalam Kitab Mor-
mon merujuk kepada Tuhan. Beberapa bentuk nama 
Kristus disebutkan lebih sering tiap ayat dalam Kitab 
Mormon bahkan daripada dalam Perjanjian Baru” 
(“Come unto Christ,” Ensign, November 1987, 83).

Sebagaimana halaman judulnya mempermaklumkan, 
Kitab Mormon adalah kesaksian bahwa Yesus ada-
lah Kristus. Sewaktu Anda menelaah Kitab Mormon 
tahun ini, fokuskan pada apa yang Anda pelajari ten-
tang Yesus Kristus dan bertanya kepada Bapa Surgawi 
dalam doa untuk menegaskan apa yang sedang Anda 
pelajari melalui kuasa Roh Kudus.

Prakata untuk Kitab Mormon
Pernahkah Anda bertanya- tanya bagaimana leng-
kungan di sebuah jembatan atau bangunan dapat tetap 
bertahan tidak jatuh tanpa penopang di bawahnya? Ke-
tika lengkungan dibangun, kedua sisi dibangun dengan 
penopang untuk menahannya. Ruang pada puncak 
lengkungan kemudian dengan saksama diukur, dan 

sebuah batu, yang disebut “batu kunci,” dipotong untuk 
disesuaikan secara tepat. Ketika batu kunci ditaruh di 
tempatnya, lengkungan itu dapat berdiri tanpa peno-
pang dari luar. Bayangkan apa yang akan terjadi pada 
lengkungan tersebut jika batu kunci itu disingkirkan.

Beralihlah pada prakata untuk Kitab Mormon dan 
bacalah alinea keenam, yang dimulai dari “Mengenai 
catatan ini ….” Sewaktu Anda membaca alinea ini, ca-
rilah tiga asas penting yang Nabi Joseph Smith ajarkan 
mengenai Kitab Mormon.

Presiden Ezra Taft Benson menjelaskan lebih banyak 
tentang bagaimana Kitab Mormon bertindak sebagai 
batu kunci agama kita. Sewaktu Anda membaca kutipan 
itu, garis bawahi ungkapan atau pernyataan yang dapat 
menolong Anda menguraikan kepada orang lain peran 
sentral yang Kitab Mormon mainkan dalam agama kita.

“Ada tiga cara di mana Kitab Mormon adalah batu 
kunci agama kita. Itu adalah batu kunci dalam kesak-
sian kita tentang Kristus. Itu adalah batu kunci ajaran 
kita. Itu adalah batu kunci kesaksian.

Kitab Mormon adalah batu kunci dalam kesaksian kita 
tentang Yesus Kristus, yang diri- Nya sendiri adalah 
batu kunci dari segala sesuatu yang kita lakukan. Itu 
memberikan kesaksian tentang kenyataan- Nya de-
ngan kuasa dan kejelasan ….

Tuhan Sendiri telah menyatakan bahwa Kitab Mormon 
memuat ‘kegenapan Injil Yesus Kristus’ (A&P 20:9). Itu 
tidak berarti memuat setiap ajaran, setiap doktrin yang 
pernah diwahyukan. Alih- alih, itu berarti bahwa dalam 
Kitab Mormon kita akan menemukan kegenapan 
ajaran- ajaran yang diperlukan untuk keselamatan kita. 
Dan itu diajarkan secara gamblang dan secara seder-
hana sehingga bahkan anak- anak dapat mempelajari 
jalan keselamatan dan permuliaan ….

Akhirnya, Kitab Mormon adalah batu kunci kesaksian. 
Sama seperti lengkungan itu ambruk jika batu kunci 
disingkirkan, demikian pula seluruh Gereja berdiri 
atau jatuh bersama kebenaran penuh Kitab Mormon. 
Musuh Gereja memahaminya secara jelas. Inilah me-
ngapa mereka berbuat sedemikian rupa dengan beru-
saha menyanggah Kitab Mormon, karena jika itu dapat 

Batu  
kunci



9

didiskreditkan, Nabi Joseph Smith terseret bersama-
nya. Demikian pula pernyataan kita akan kunci- kunci 
imamat, dan wahyu, serta Gereja yang dipulihkan. 
Tetapi dengan cara seperti ini, jika Kitab Mormon ada-
lah benar—dan sekarang jutaan telah bersaksi bahwa 
mereka memiliki kesaksian tentang Roh bahwa itu 
memang benar—kemudian seseorang harus menerima 
pernyataan tentang Pemulihan dan segala yang me-
nyertainya” (“The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion,” Ensign, November 1986, 5–6).

 3. Bacalah alinea kedelapan dari prakata untuk Kitab 
Mormon, yang dimulai dari “Kami mengajak semua 

orang di mana pun … ,” dan identifikasikan bagaimana Anda 
dapat mengetahui Kitab Mormon adalah benar. Setelah Anda 
membaca alinea itu, lengkapilah kalimat berikut dalam jurnal pe-
nelaahan tulisan suci Anda: Sewaktu kita membaca, merenung-
kan, dan berdoa, Roh Kudus akan ….

Sama seperti batu kunci menopang batu- batu lain di 
sebuah lengkungan, kesaksian tentang Kitab Mor-
mon memperkuat kesaksian kita tentang asas- asas 
penting Injil lainnya. Bacalah alinea kesembilan dari 
prakata, yang dimulai dari “Mereka yang memper-
oleh kesaksian ilahi ini … ,” dan menggarisbawahi 
tiga kebenaran tambahan Anda akan memperoleh 
kesaksian tentangnya sewaktu Anda mengikuti nasihat 
dalam alinea kedelapan. Sewaktu kita membaca, 
merenungkan, dan berdoa tentang Kitab Mor-
mon, Roh Kudus akan bersaksi bahwa itu adalah 
benar, bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Joseph 
Smith adalah Nabi Allah, dan bahwa Gereja Yesus 
Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir ada-
lah kerajaan Tuhan di bumi.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jelaskan 
mengapa Kitab Mormon disebut batu kunci agama kita.

Kesaksian Para Saksi
Bayangkan Anda adalah seorang hakim yang berusaha 
memutuskan kebenaran tentang apa yang terjadi da-
lam perselisihan antara dua pihak. Nilai apa yang akan 
ada dengan memiliki saksi pada apa yang terjadi? Nilai 
yang lebih besar apa yang akan ada dengan memiliki 
banyak saksi?

Tuhan memperlihatkan kepada beberapa saksi 
lempengan- lempengan emas yang darinya Joseph 
Smith menerjemahkan Kitab Mormon. Bacalah “Ke-
saksian Tiga Saksi,” dan tandai tiga atau empat ung-
kapan yang mereka gunakan untuk bersaksi tentang 
lempengan- lempengan dan tampilnya Kitab Mormon. 
Kemudian bacalah “Kesaksian Delapan Saksi.” Perha-
tikan perbedaan dalam pengalaman dari dua kelom-
pok tersebut sebagaimana diperlihatkan pada tabel di 
bawah ini.

Tiga Saksi Delapan Saksi

 1. Seorang malaikat mem-
perlihatkan lempengan- 
lempengan kepada 
mereka, Urim dan Tumim, 
lempengan dada, Lia-
hona, dan pedang Laban.

 1. Joseph Smith memper-
lihatkan lempengan- 
lempengan kepada 
mereka.

 2. Suara Allah memaklum-
kan keilahian catatan itu.

 2. Mereka memegang (“me-
nimang”) lempengan- 
lempengan emas.

 5. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Mengapa penting bahwa ada 

saksi lain tentang lempengan- lempengan emas selain Joseph 
Smith?

 6. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
kesaksian Anda sendiri perihal Kitab Mormon, Joseph 

Smith, dan Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Jika Anda merasa 
Anda belum memiliki kesaksian Anda sendiri, tulislah apa yang 
akan Anda lakukan untuk mengembangkan kesaksian tentang 
Kitab Mormon tahun ini. Untuk memperkuat kesaksian Anda, ba-
gikan perasaan Anda tentang apa yang Anda tulis kepada salah 
satu orangtua Anda atau anggota keluarga lainnya atau teman.

 7. Tulislah yang berikut pada bagian bawah tugas hari 
ini dalam jurnal tulisan suci Anda:

Saya telah belajar pelajaran “Materi Pendahuluan Kitab Mormon” 
dan menuntaskannya pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

Oliver Cowdery David WhitmerMartin Harris
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UNIT 1: HARI 4

Ikhtisar Kitab 
Mormon
Pendahuluan
Nabi Joseph Smith menguraikan peristiwa- peristiwa 
yang terjadi saat tampilnya Kitab Mormon. Dengan 
menelaah laporannya, kesaksian Anda tentang pe-

manggilan kenabiannya 
dan peran ilahi Kitab 
Mormon dalam Pemu-
lihan kegenapan Injil 
Yesus Kristus dapat lebih 
mendalam. Pelajaran 
ini juga akan menolong 
Anda menjadi lebih 
familier dengan bagai-
mana Kitab Mormon di-
tulis pada zaman dahulu. 
Nabi Mormon dan Nabi 
Moroni bersaksi tentang 
arahan Tuhan sewaktu 
mereka menulis dan 
menyusun tulisan dari 
banyak nabi lain pada 
lempengan- lempengan 
emas. Sewaktu Anda 
menelaah, carilah bukti 
tentang tangan Tuhan 
dalam menampilkan 
Kitab Mormon dan 
peran yang dapat Kitab 
Mormon miliki dalam 
membimbing hidup 
Anda.

“Kesaksian Nabi Joseph Smith”
Bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan “Bagai-
mana Gereja Anda memperoleh Kitab Mormon?”

“Kesaksian Nabi Joseph Smith,” yang ditemukan 
dalam materi pendahuluan pada awal Kitab Mormon, 
memuat cuplikan- cuplikan dari Joseph Smith—Se-
jarah, yang ditemukan dalam Mutiara yang Sangat 
Berharga. Itu menguraikan tampilnya Kitab Mormon 
dalam kata- kata Nabi sendiri. Anda diimbau untuk 
membaca keseluruhan laporannya dari Joseph Smith—
Sejarah selama penelaahan tulisan suci harian Anda.

Karena “Kesaksian Joseph Smith” tidak mencakup 
nomor- nomor ayat, pelajaran ini akan merujuk pada 

Joseph Smith—Sejarah untuk menjadikannya lebih 
mudah bagi Anda untuk menemukan tugas pemba-
caan. Sewaktu Anda menelaah kesaksian Nabi Joseph 
Smith, carilah bukti bahwa Kitab Mormon tampil 
melalui kuasa Allah.

Bacalah Joseph Smith—Sejarah 1:29–35, 42–43, dan 
garis bawahi perincian tentang kunjungan Moroni 
kepada Joseph Smith yang akan Anda masukkan jika 
Anda menjelaskan peristiwa- peristiwa ini kepada 
orang lain. Dalam Joseph Smith—Sejarah 1:34, apa 
yang Moroni katakan yang termuat dalam lempengan- 
lempengan emas?

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Satu hal apakah da-

lam Joseph Smith—Sejarah 1:29–35, 42–43 yang akan ingin 
Anda tekankan jika Anda membagikan laporan ini kepada orang 
lain? Mengapa ini penting bagi Anda?

 2. Bacalah Joseph Smith—Sejarah 1:51–54, dan catatlah 
pemikiran Anda tentang pertanyaan- pertanyaan berikut 

dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Apakah yang Joseph 
Smith pelajari selama kunjungan- kunjungan tahunannya dengan 
malaikat Moroni? Mengapa Anda berpikir itu penting bagi Joseph 
untuk memperoleh periode pengajaran empat tahun ini sebelum 
mendapatkan dan menerjemahkan lempengan- lempengan itu?
Setelah suatu masa persiapan dan pengajaran, Joseph 
Smith diberi lempengan- lempengan pada 1827 dan 
tanggung jawab untuk menerjemahkannya melalui ka-
runia dan kuasa Allah. Bacalah Joseph Smith—Sejarah 
1:59–60, dan identifikasikan perintah yang diberikan 
kepadanya mengenai lempengan- lempengan emas.

 “Penjelasan Singkat tentang Kitab Mormon”
Untuk memahami bagaimana Kitab Mormon dior-
ganisasi, bacalah “Penjelasan Singkat tentang Kitab 
Mormon,” yang ditemukan setelah “Kesaksian Nabi 
Joseph Smith.” Bandingkan apa yang Anda baca 
dengan ilustrasi yang ditemukan pada akhir pelajaran 
ini, yang mengilustrasikan bagaimana perangkat- 
perangkat lempengan yang berbeda tersusun bersama 
membentuk catatan Kitab Mormon.

Banyak individu melayani sebagai penyimpan catatan 
selama sejarah orang- orang Nefi dan orang- orang 
Laman, dimulai oleh Lehi dan diakhiri lebih dari 1.000 
tahun kemudian oleh nabi- sejarawan Mormon dan 
putranya, Moroni. Mormon diarahkan oleh Tuhan 
untuk meringkas tulisan para nabi zaman dahulu ini 
dan sejarah 1.000 tahun bangsanya. Ringkasannya 
dicatat dalam lempengan- lempengan Mormon, juga 
dikenal sebagai lempengan- lempengan emas. Sesudah 
kematian Mormon, putranya, Moroni menyelesaikan 
catatan dan lempengan- lempengan yang disembunyi-
kan sampai itu diberikan kepada Nabi Joseph Smith.

Presiden Boyd K. Packer dari 
Kuorum Dua Belas Rasul 
mengajarkan bagaimana kita 
dapat mengembangkan kesak-
sian dengan membagikannya 
kepada orang lain:
“Kesaksian adalah untuk di-
temukan dalam membagikan 
nya! ….
Adalah satu hal untuk mene-
rima kesaksian dari apa yang 
telah Anda baca atau apa yang 
orang lain telah katakan; dan 
itu adalah awal yang diper-
lukan. Sungguh lain memiliki 
Roh yang menegaskan kepada 
Anda dalam dada Anda bahwa 
apa yang telah Anda persak-
sikan adalah benar” (“The 
Candle of the Lord,” Ensign, 
Januari 1983, 54–55).

Mengembangkan 
Kesaksian
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Helaman 3:13–15 adalah satu dari beberapa petikan 
di mana Mormon menguraikan pembuatan ringkasan 
catatan- catatan orang Nefi. Sewaktu Anda mem-
bacanya, perhatikan bahwa ada lebih banyak yang 
dituliskan daripada yang dapat Mormon dan Moroni 
masukkan ke dalam lempengan- lempengan emas.

Bacalah Kata- Kata Mormon 1:9 dan Mormon 8:34–35. 
Tandai kata atau ungkapan yang menguraikan bagai-
mana Tuhan menolong dan mengarahkan Mormon 
dan Moroni sewaktu mereka menyusun catatan Kitab 
Mormon.

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Jika Anda adalah Mormon atau 

Moroni dan memiliki tanggung jawab untuk meringkas jilid- jilid 
tulisan kenabian ke dalam sebuah catatan tunggal, bagaimana 
Anda akan memutuskan apa yang dimasukkan ke dalam ring-
kasan Anda?

Dari ayat- ayat ini kita dapat melihat bahwa para 
penulis Kitab Mormon melihat zaman kita dan 
menulis apa yang akan paling menolong bagi kita. 
Anda mungkin ingin mencatat ini dalam tulisan suci 
Anda di sisi Mormon 8:35.

Presiden Ezra Taft Benson bersaksi bahwa Kitab Mor-
mon “ditulis untuk zaman kita” dan menjelaskan ba-
gaimana mengetahui ini dapat menolong kita sewaktu 
kita menelaah Kitab Mormon:

“Orang- orang Nefi tidak pernah memiliki kitab ini; 
tidak juga orang- orang Laman pada zaman dahulu. Itu 
sangat berarti bagi kita. Mormon menulis menjelang 
akhir peradaban orang Nefi. Di bawah ilham Allah, 
yang melihat segala sesuatu sejak awal, dia meringkas 

catatan berabad- abad, memilih cerita, khotbah, dan 
peristiwa yang akan paling bermanfaat bagi kita ….

Jika mereka melihat zaman kita, dan memilih hal- hal 
yang akan paling berharga bagi kita, bukankah itu pula 
cara kita hendaknya menelaah Kitab Mormon? Kita 
hendaknya secara terus- menerus menanyakan kepada 
diri kita sendiri, ‘Mengapa Tuhan mengilhami Mor-
mon (atau Moroni atau Alma) untuk memasukkan itu 
dalam catatannya? Pelajaran apakah yang dapat saya 
pelajari dari itu untuk menolong saya hidup di zaman 
dan masa ini?’” (“The Book of Mormon—Keystone of 
Our Religion,” Ensign, November 1986, 6).

Menanyakan jenis pertanyaan ini sewaktu Anda belajar 
akan menolong Anda menemukan asas dan ajaran 
yang Tuhan ketahui akan menjadi bantuan terbesar 
bagi Anda dalam kehidupan Anda. 

Pikirkan tentang kehidupan Anda sekarang. Renung-
kan tentang pertanyaan yang Anda miliki atau situasi 
yang sedang Anda hadapi yang Anda ingin menerima 
suatu arahan tentangnya dari Allah. Tulislah satu atau 
dua darinya dalam jurnal pribadi Anda (bukan jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda yang Anda perlihatkan 
kepada guru Anda). Selama penelaahan Kitab Mor-
mon tiap hari, carilah asas- asas yang menawarkan 
bimbingan dan nasihat terkait dengan situasi ini.

Perihal penelaahan tulisan suci harian, 
Presiden Gordon B. Hinckley berkata, 
“Anda mungkin berpikir Anda terlalu 
sibuk. Sepuluh atau lima belas menit 
setiap hari dengan tulisan suci, dan secara 
khusus dengan Kitab Mormon, dapat 

memberi Anda pemahaman yang menakjubkan 
tentang kebenaran kekekalan besar yang telah dipeli-
hara oleh kuasa Yang Mahakuasa untuk berkat anak- 
anak- Nya. Sewaktu Anda membaca … , Anda akan 
lebih mendekat kepada- Nya yang adalah pemrakarsa 
keselamatan kita” (“Rise to the Stature of the Divine 
within You,” Ensign, November 1989, 97).

 4. Renungkan gol apa yang dapat Anda tentukan yang 
akan menolong Anda memperoleh paling banyak dari 

pembacaan Kitab Mormon Anda tahun ini. Catatlah gol Anda da-
lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda. Anda mungkin ingin 
menetapkan waktu reguler untuk mengevaluasi kemajuan Anda.

 5. Tulislah yang berikut pada bagian bawah tugas hari 
ini dalam jurnal tulisan suci Anda:

Saya telah belajar pelajaran “Ikhtisar Kitab Mormon” dan menun-
taskannya pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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Beberapa sumber untuk  
lempengan- lempengan Mormon Lempengan- lempengan Mormon yang diberikan kepada Nabi Joseph Smith

Lempengan- Lempengan dan Hubungannya dengan  
Kitab Mormon yang Diterbitkan

1 Nefi
2 Nefi
Yakub
Enos

Yarom
Omni

Lehi
Mosia
Alma

Helaman
3 Nefi
4 Nefi

Mormon 1–7

Lempengan-  
Lempengan 
Kecil Nefi

Lempengan- 
Lempengan 
Besar Nefi

Lempengan-  
Lempengan  

Eter

Lempengan- 
Lempengan 
Kuningan

Termasuk yang tak diringkas

Penjelasan Mormon untuk 
memasukkan 

lempengan- lempengan  
kecil Nefi

Diringkas oleh Mormon

Penuntasan Moroni tentang 
kitab ayahnya

Diringkas oleh Moroni

Tulisan Moroni, termasuk 
halaman judul

Banyak kutipan dari 
lempengan- lempengan ini 

muncul dalam  
Kitab Mormon

Lempengan- Lempengan Mormon 
(Lempengan- Lempengan Emas)

Kitab Lehi
(bagian dari ringkasan 

Mormon; terjemahan 116 
halaman yang dihilangkan 

oleh Martin Harris)

1 Nefi sampai Omni

Kata- Kata Mormon

Mormon 8–9

Eter

Moroni

Bagian yang Termeterai

Mosia sampai  
Mormon 7

* Tanggal mewakili periode waktu kira- kira yang tercakup oleh tiap 
perangkat lempengan.

† Tidak diketahui secara tepat ketika Nabi Eter menuntaskan catatannya, 
tetapi mungkin suatu masa antara 589 SM. dan 131 SM.
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UNIT 2: HARI 1

1 Nefi 1
Pendahuluan
Kitab Mormon dimulai dengan laporan Nefi tentang 
ayahnya, Lehi, yang dengan setia memenuhi perannya 
sebagai nabi dan sebagai pemimpin imamat keluar-
ganya. Memahami pelayanan Lehi dapat menolong 
Anda memahami dengan lebih baik peran para nabi 
di zaman kita. Dia adalah salah seorang dari “banyak 
nabi, bernubuat kepada [orang- orang Yahudi] bahwa 
mereka mesti bertobat” (1 Nefi 1:4). Karena Lehi patuh 
kepada Allah dan bernubuat tentang kehancuran 
Yerusalem, orang- orang mengejeknya dan berupaya 
untuk membunuhnya. Walaupun demikian, Lehi ber-
sukacita dalam belas kasihan dan kuasa pembebasan 
Tuhan. Sewaktu Anda menelaah 1 Nefi 1, pikirkan 
tentang bagaimana belas kasihan dan keterlibatan 
Allah secara pribadi diperlihatkan dalam kehidupan 
Anda sendiri.

1 Nefi 1:1–3
Nefi memulai catatannya
Bacalah 1 Nefi 1:1, dan identifikasikan kata kunci dan 
ungkapan yang mengungkapkan seperti apa kehi-
dupan Nefi.

 1. Dari apa yang Anda baca dalam ayat 1, tulislah dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda tentang sedikitnya 

satu cara yang Anda rasa kehidupan Anda serupa dengan kehi-
dupan Nefi.

 2. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Menurut Anda Nefi telah “melihat 

banyak kesengsaraan” namun juga “sangat berkenan bagi Tuhan 
di sepanjang hidup[nya]”?

PENDAHULUAN UNTUK  

1 Nefi
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Sewaktu Anda menelaah 1 Nefi, Anda akan mene-
mukan bahwa “belas kasihan Tuhan yang lembut 
berada di atas diri mereka semua yang telah Dia 
pilih, karena iman mereka, untuk membuat mereka 
perkasa” (1 Nefi 1:20). Misalnya, Anda akan meli-
hat bagaimana Allah menolong Nefi mendapatkan 
lempengan- lempengan kuningan sehingga keluar-
ganya dapat memiliki tulisan suci, bagaimana Allah 
menyelamatkan Nefi dari ancaman jasmani dalam 
kehidupannya, dan bagaimana Allah menyelamatkan 
Lehi serta orang- orangnya dari bencana kelaparan 
di padang belantara dan kehancuran di samudra, 
mengantarkan mereka dengan aman menuju tanah 
terjanjikan.

Lehi dan orang- orangnya mengalami belas ka-
sihan dan bantuan Allah sewaktu mereka menaati 
perintah- perintah. Lehi dan Nefi mencari bimbingan 
dari Allah dan menerimanya melalui tulisan suci, 
mimpi, penglihatan, dan Liahona. Nefi menerima dan 
mencatat penglihatan tentang sejarah bumi yang 
memperlihatkan kepadanya segala kuasa Allah yang 
diketahui. Melalui penglihatan, Nefi melihat pem-
baptisan, pelayanan, dan penyaliban Yesus Kristus di 
masa depan.

Sewaktu Anda menelaah pengalaman Nefi dan Lehi 
dalam kitab ini, Anda dapat belajar bagaimana 
mengupayakan dan menerima berkat- berkat surga 
dalam kehidupan Anda.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Putra Lehi, Nefi, menulis kitab ini sebagai tanggapan 
terhadap perintah Tuhan agar dia menyimpan ca-
tatan tentang bangsanya. Nefi mungkin lahir di atau 
dekat Yerusalem. Dia tinggal di sana pada saat pe-
layanan Nabi Yeremia dan masa pemerintahan Raja 
Zedekia.

Nefi mengupayakan kesaksiannya sendiri tentang 
perkataan ayahnya mengenai kehancuran Yerusalem 
dan perlunya bagi keluarga mereka untuk pergi. 
Sewaktu dia terus berupaya dan mengikuti nasihat 
Tuhan, Nefi menjadi alat dalam tangan Allah. Dia 
dengan patuh kembali ke Yerusalem bersama kakak- 
kakaknya dua kali—pertama kali untuk mendapatkan 
lempengan- lempengan kuningan dan kemudian 
untuk membujuk keluarga Ismael untuk bergabung 
dengan keluarga Lehi di padang belantara. Dengan 

bantuan Tuhan, Nefi membangun kapal yang mem-
bawa keluarganya dan yang lain menyeberangi 
samudra menuju tanah terjanjikan. Ketika Lehi me-
ninggal, Nefi menjadi pemimpin bangsanya.

Kapan dan Di Mana Itu Dituliskan?
Nefi menulis laporan itu yang menjadi 1 Nefi pada kira- 
kira 570 SM.—30 tahun setelah dia dan keluarganya 
meninggalkan Yerusalem (lihat 2 Nefi 5:28–31). Dia me-
nulisnya ketika dia berada di tanah Nefi.
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1 Nefi 1:4–20
Lehi menerima sebuah penglihatan dan memperingatkan 
orang- orang tentang kehancuran Yerusalem
Pikirkan tentang suatu waktu ketika orangtua atau pe-
mimpin Gereja Anda memperingatkan Anda tentang 
sesuatu yang berbahaya. Apa motif mereka memperi-

ngatkan Anda?

Bapa Surgawi kita me-
ngasihi kita dan meng-
inginkan kita aman dari 
dosa, yang membahaya-
kan kita. Salah satu cara 
Allah memperingatkan 
anak- anak- Nya adalah 
melalui para nabi. Para 
nabi memperingatkan 
terhadap dosa dan 
mengajarkan kesela-
matan melalui Yesus 
Kristus. Sewaktu Anda 
menelaah 1 Nefi 1, ca-
rilah bukti tentang asas 
ini. Nefi memulai catat-
annya dengan menceri-
takan kepada kita bahwa 
banyak nabi berkhotbah 
dan memperingatkan 
orang- orang tentang apa 
yang akan terjadi jika 
mereka tidak bertobat 
(lihat 1 Nefi 1:4). Bacalah 
1 Nefi 1:5–7, dan tan-
dailah dalam tulisan suci 

Anda bagaimana Lehi berdoa dan tentang apa dia ber-
doa. Doa Lehi kepada Tuhan memperlihatkan bahwa 
dia percaya apa yang para nabi katakan.

Bacalah 1 Nefi 1:8–10, dan lingkarilah di bawah ini 
semua yang Lehi lihat dalam penglihatan.

Allah

Yesus Kristus

Para malaikat

Dua belas orang lainnya

Bacalah 1 Nefi 1:11–12, dan perhatikan apa yang 
terjadi kepada Lehi 
sewaktu dia membaca 
kitab yang diberikan 
kepadanya. Melalui 
penglihatan ini Tuhan 
lebih lanjut mempersiap-
kan Lehi untuk melayani 
di antara orang- orang di 
Yerusalem. Bacalah 
1 Nefi 1:13, dan catatlah 
apa yang diajarkan 

Salah satu kesempatan Anda 
tahun ini sebagai siswa semi-
nari adalah membaca Kitab 
Mormon. Membaca tulisan 
suci memperkuat hubungan 
Anda dengan Tuhan. Presiden 
Spencer W. Kimball mengajar-
kan, “Saya menemukan bahwa 
ketika saya menjadi santai 
dalam hubungan saya dengan 
keilahian dan ketika tampak-
nya tidak ada telinga ilahi yang 
mendengarkan dan tidak ada 
suara ilahi yang berbicara, 
maka saya berada jauh, jauh 
sekali. Jika saya membenam-
kan diri saya sendiri di dalam 
tulisan suci jarak itu dipersem-
pit dan kerohanian kembali” 
(Ajaran- Ajaran Presiden Gereja: 
Spencer W. Kimball [2006], 81).

Berkat- Berkat 
dari Penelaahan 
Tulisan Suci

kepada Lehi mengenai Yerusalem. Sewaktu Anda 
membaca, tempatkan diri Anda di posisi Lehi dan 
bayangkan bagaimana Anda akan merasakan jika 
Tuhan memberi tahu Anda bahwa hal- hal ini akan 
terjadi pada rumah dan kota Anda.

Setelah diperingatkan tentang kehancuran bangsa dan 
kotanya jelaslah akan sangat sulit bagi Lehi. Namun, 
bacalah 1 Nefi 1:14–15, dan temukan mengapa Lehi 
bersukacita meskipun dia melihat bahwa Yerusalem 
akan dihancurkan.

 3. Tulislah pemikiran Anda tentang pertanyaan berikut 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Bagaimana 

mungkin pengalaman Lehi dalam 1 Nefi 1:5–15 memengaruhi 
hasratnya untuk mengajar orang- orang dan mengajak mereka 
bertobat?

Setelah diperingatkan tentang kehancuran Yerusalem, 
Lehi berbagi dengan orang- orang Yerusalem apa yang 
telah dia pelajari. Dia memperingatkan mereka bahwa 
mereka akan dihancurkan jika mereka tidak bertobat. 
Bacalah 1 Nefi 1:18–20, dan identifikasikan bagaimana 
orang- orang di Yerusalem bereaksi. Bayangkan Anda 
sebagai editor untuk sebuah surat kabar dan Anda 
harus menulis pokok berita untuk 1 Nefi 1:18–20. Apa 
yang akan menjadi pokok berita Anda?   
 

Renungkan pernyataan berikut:

“Seperti para nabi zaman dahulu, nabi zaman seka-
rang bersaksi tentang Yesus Kristus dan mengajarkan 
Injil- Nya. Mereka menyatakan kehendak dan karak-
ter sejati Allah. Mereka berbicara dengan berani dan 
jelas, mengutuk dosa serta memperingatkan menge-
nai akibat- akibatnya. Kadang- kadang, mereka dapat 
diilhami untuk menubuatkan peristiwa- peristiwa masa 
depan untuk kepentingan kita” (Teguh pada Iman: 
Sebuah Referensi Injil [2004], 128).
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 4. Dengan kata- kata Anda sendiri, tulislah sebuah kali-
mat dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda yang 

menguraikan tanggung jawab seorang nabi terlepas dari perten-
tangan yang mungkin dia hadapi.

Sewaktu Nefi menulis tentang pengalaman ayahnya 
di Yerusalem, dia menambahkan pesan kepada pem-
baca dengan cara sebagian melalui 1 Nefi 1:20, dimulai 
dengan ungkapan “Tetapi lihatlah, aku, Nefi, akan 
memperlihatkan kepadamu ….” Ayat ini memperke-
nalkan sebuah tema yang Nefi tekankan di sepanjang 
tulisannya. Garis bawahi tema ini dalam 1 Nefi 1:20, 
dan kemudian bacalah Moroni 10:3 untuk mencari 
tema serupa (Moroni adalah yang terakhir dari para 
nabi Kitab Mormon. Masa antara Nefi dan Moroni 
kira- kira 1.000 tahun).

Perhatikan bahwa Nefi menyatakan dalam pasal pertama 
Kitab Mormon bahwa dia akan memperlihatkan kepada 
kita “belas kasihan Tuhan yang lembut” dalam tulisan-
nya (1 Nefi 1:20). Dalam pasal terakhir Kitab Mormon, 
Moroni memberi tahu kita untuk mengingat “betapa 
telah penuh belas kasihannya Tuhan” (Moroni 10:3).

Nefi menginginkan kita memahami 
dengan benar sejak awal catatannya 
bahwa belas kasihan Tuhan yang 
lembut dikaruniakan kepada mereka 
yang menjalankan iman kepada- Nya. 
Penatua David A. Bednar dari Kuorum 

Dua Belas Rasul menjelaskan apa belas kasihan Tuhan 
yang lembut itu dalam kehidupan kita. Lingkari kata 
dan ungkapan yang Penatua Bednar gunakan untuk 
menguraikan apa “belas kasihan Tuhan yang lembut” 
itu sewaktu Anda membaca penjelasannya:

“Belas kasihan Tuhan yang lembut adalah berkat, ke-
kuatan, perlindungan, kepastian, bimbingan, kebaikan 
penuh kasih, penghiburan, dukungan, dan karunia- 
karunia rohani yang sangat pribadi dan individu yang 
kita terima dari dan karena serta melalui Tuhan Yesus 
Kristus ….

… Belas kasihan Tuhan yang lembut tidak terjadi se-
cara acak atau secara kebetulan. Kesetiaan, kepatuhan, 
dan kerendahan hati mengundang belas kasihan ke 
dalam kehidupan kita, dan itu sering kali menurut 
waktu Tuhan yang memungkinkan kita untuk me-
ngenali serta menyimpan berkat- berkat yang penting 
tersebut” (“Belas Kasihan Tuhan yang Lembut,” Ensign 
atau Liahona, Mei 2005, 99–100).

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan berikut: Contoh apa yang telah Anda lihat 

tentang Tuhan mengaruniakan belas kasihan- Nya yang lembut 
dalam kehidupan Anda atau dalam kehidupan seseorang yang 
Anda kenal?

Mulai atau lanjutkan untuk mencari dan mencatat 
dalam jurnal pribadi Anda belas kasihan Tuhan yang 
lembut yang telah Tuhan karuniakan kepada Anda. Se-
waktu Anda melakukan, Anda akan lebih siap melihat 
berkat- berkat yang telah Allah karuniakan bagi Anda.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 1 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 2: HARI 2

1 Nefi 2
Pendahuluan
Orang- orang menanggapi wahyu dari Allah dengan 
berbagai cara. Tuhan memerintahkan Lehi dalam se-
buah mimpi untuk menuntun keluarganya ke padang 
belantara. Laman dan Lemuel menggerutu terhadap 
perintah- perintah Allah sementara Nefi mengupaya-
kan kesaksian yang menegaskan. Membandingkan 
tanggapan mereka yang berbeda akan menolong Anda 
memutuskan bagaimana menggunakan hak pilihan 
Anda ketika menanggapi arahan Tuhan.

1 Nefi 2:1–7
Allah memerintahkan Lehi untuk berangkat ke padang 
belantara
Bayangkan Anda adalah Lehi dan Tuhan meminta 
Anda dan keluarga Anda untuk meninggalkan rumah 
dan semua harta milik Anda. Anda harus berjalan 
selama berhari- hari dan hanya dapat membawa per-
bekalan untuk menyokong kebutuhan keluarga Anda. 
Pikirkan tentang bagaimana Anda akan menanggapi 
permintaan seperti itu.

Bacalah 1 Nefi 2:1–6, dan carilah keadaan yang me-
nuntun kepada Lehi dan keluarganya berangkat ke 
padang belantara.

Mengapa orang- orang “berupaya untuk mengambil 
nyawa [Lehi]”? (lihat 1 Nefi 2:1).   
 

Apa yang Tuhan perintahkan kepada Lehi untuk dila-
kukan? (lihat 1 Nefi 2:2).   
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Lehi adalah teladan dari asas Injil bahwa ketika kita 
setia dan patuh, Tuhan akan menolong kita dalam 
waktu- waktu pencobaan.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan berikut tentang 1 Nefi 2:4: Apa yang dapat 

Anda pelajari dari pilihan Lehi tentang apa yang dibawa dan apa 
yang ditinggalkan?

Untuk menolong Anda memahami dengan lebih baik 
geografi perjalanan Lehi, tinjaulah peta pada akhir 
pelajaran ini.

Bacalah 1 Nefi 2:7, dan catatlah apa yang Lehi lakukan 
setelah berangkat bersama keluarganya untuk melaku-
kan perjalanan di padang belantara. Kata apakah yang 
dapat Anda gunakan untuk menguraikan ciri karakter 
penting yang Lehi perlihatkan?  

1 Nefi 2:8–14
Laman dan Lemuel menggerutu terhadap ayah mereka
Empat putra Lehi semuanya melakukan perjalanan 
yang sama, tetapi mereka melakukannya dengan sikap 
berbeda terhadap perintah- perintah Allah.

Telaahlah 1 Nefi 2:8–10, dan lingkari kata sungai dan 
lembah.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
pemikiran Anda tentang pertanyaan berikut: Menurut 

Anda apa yang Lehi berusaha ajarkan kepada Laman dan Lemuel 
dengan membandingkan mereka dengan sungai dan lembah?

Bacalah 1 Nefi 2:11–14, dan temukan alasan Laman 
dan Lemuel menggerutu terhadap ayah mereka 
(Catatan: Kata kedegilan berarti sikap keras kepala dan 
kesombongan).

Satu alasan Setan mendorong sikap menggerutu ada-
lah untuk menghalangi dari mengikuti para nabi yang 
hidup, pemimpin yang diilhami, dan orangtua. Penatua 
H. Ross Workman dari Tujuh Puluh berbicara tentang 

gerutuan. Dia mengatakan bahwa “gerutuan terdiri 
atas tiga langkah, masing- masing menuntun pada 
yang berikutnya pada jalan yang menurun menuju 
ketidakpatuhan.”

Pertama, ketika orang menggerutu, 
mereka menggunakan penilaian mereka 
sendiri dan mulai mempertanyakan 
ajaran- ajaran para nabi yang hidup. 
“Mereka mula- mula [mempertanyakan] 
dalam pikiran mereka sendiri dan kemu-

dian [menanamkan] pertanyaan dalam pikiran orang 
lain.”

Kedua, mereka yang menggerutu mulai “merasiona-
lisasi dan berdalih bagi diri sendiri dari melakukan 
apa yang [telah] diinstruksikan kepada mereka untuk 
dilakukan .… Demikianlah, mereka [membuat] dalih 
untuk ketidakpatuhan.

Langkah ketiga yang mengikuti dengan tak terelakkan: 
kemalasan dalam mengikuti perintah Sang Guru [lihat 
A&P 58:29] ….

Saya mengajak Anda untuk berfokus pada perintah 
dari para nabi yang hidup yang paling mengganggu 
Anda. Anda bertanya apakah perintah itu berlaku 
bagi Anda? Apakah Anda menemukan dalih yang 
nyaman mengapa Anda sekarang tidak dapat patuh 
pada perintah itu? Apakah Anda merasa frustrasi 
atau jengkel dengan mereka yang mengingatkan 
Anda akan perintah itu? Apakah Anda malas dalam 
menaatinya? Berhati- hatilah terhadap tipuan musuh. 
Berhati- hatilah terhadap sikap menggerutu” (“Beware 
of Murmuring,” Ensign, November 2001, 85–86).
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ULaut Tengah

Ismael meninggal 
di tempat “yang 
disebut Nahom” 
(1 Nefi 16:34)

“Kami melakukan 
perjalanan 
hampir ke arah 
timur sejak 
mulai waktu itu” 
(1 Nefi 17:1)

“Di perbatasan dekat Laut 
Merah” (1 Nefi 16:14)

“Hampir ke arah 
selatan- tenggara” (1 Nefi 16:13)

“Di perbatasan dekat pantai 
Laut Merah” (1 Nefi 2:5)

Kelimpahan (?)

Laut  
Merah

Gurun Arab

Yerusalem

Samudra 
India

Teluk Persia

Laut Mati

Danau Galilea
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 3. Tanggapilah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Apa yang dapat Anda lakukan jika 

Anda menemukan diri Anda menggerutu (mengeluh) tentang se-
buah perintah atau standar Gereja?

1 Nefi 2:16–19
Nefi mencari pemahaman dari Tuhan
Bacalah 1 Nefi 2:16, 19, dan tandai apa yang Nefi 
inginkan dan apa yang dia lakukan yang menuntun 
dia untuk menerima perintah- perintah Tuhan yang 
diberikan melalui ayahnya. Walaupun Nefi tidak 
menggerutu, renungkan bagaimana apa yang dia tulis 
dalam 1 Nefi 2:16 tentang Tuhan melunakkan hatinya, 
menunjukkan bahwa meninggalkan Yerusalem mung-
kin juga sulit baginya.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, bagikan 
contoh tentang suatu waktu ketika, seperti Nefi, Anda 

memanggil Bapa Surgawi dan mengalami dilunakkannya hati 
Anda melalui Roh atau suatu waktu ketika Anda menerima ke-
saksian tentang sesuatu yang Tuhan firmankan.

Pengalaman Nefi mengajarkan kepada kita asas 
Injil berikut: Ketika kita memanggil Allah, Dia 
dapat melunakkan hati kita untuk memercayai 
 firman- Nya.

Bacalah 1 Nefi 2:17–18, serta identifikasikan hasrat 
dan tindakan Nefi setelah Tuhan melunakkan hatinya. 
Pikirkan tentang apa yang dapat Anda pelajari dari 
reaksi berbeda dari Nefi, Sam, Laman, dan Lemuel. 
Yang berikut adalah satu kebenaran penting: Ketika 
kita membagikan apa yang telah kita pelajari me-
lalui Roh Kudus, orang lain mungkin memercayai 
perkataan kita.

 5. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang suatu waktu ketika perkataan seseorang menun-

tun Anda untuk memercayai firman Allah, seperti Sam memerca-
yai Nefi.

Pikirkan tentang seseorang kepada siapa Anda dapat 
membagikan sesuatu yang Roh telah menolong Anda 
mempelajari dan merasakan itu adalah benar. Itu 
mungkin teman, anggota keluarga Anda, pemimpin 
Gereja, atau guru. Carilah kesempatan minggu ini un-
tuk berbicara dengan orang tersebut dan membagikan 
kesaksian itu.

1 Nefi 2:20–24
Tuhan meyakinkan Nefi bahwa dia akan makmur melalui 
kepatuhannya
Identifikasi dan tandai janji yang termuat dalam 1 Nefi 
2:20–21. Janji ini terjadi 34 kali di seluruh Kitab Mor-
mon. Selama penelaahan Kitab Mormon Anda, Anda 

akan melihat bagaimana firman Tuhan kepada Nefi 
sepenuhnya digenapi. Akhiri pelajaran hari ini dengan 
membaca 1 Nefi 2:22–24.

Allah memberkati mereka yang patuh dan setia. 
Renungkan tingkat kepatuhan Anda dalam menaati 
perintah- perintah Allah. Apakah salah satu cara Anda 
dapat menjadi lebih patuh? Tindak lanjuti kesan yang 
Anda terima dari Roh.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: 

Saya telah belajar 1 Nefi 2 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 2: HARI 3

1 Nefi 3–4
Pendahuluan
Tuhan memerintahkan Lehi untuk mengutus para 
putranya kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan 
lempengan- lempengan kuningan dari Laban. Se-
mentara Laman dan Lemuel tidak melihat bagaimana 
mereka akan memenuhi perintah ini, Nefi memiliki 
iman bahwa Tuhan akan menyediakan sebuah jalan 
untuk merampungkan apa yang Dia tuntut. Terlepas 
dari kesulitan yang berulang kali, Nefi dengan setia 
bersikeras dalam melakukan apa yang telah Tuhan 
minta. Sebagai hasilnya, dia dituntun oleh Roh Kudus 
dan berhasil mendapatkan lempengan- lempengan itu. 
Pengalaman Nefi memperlihatkan bahwa kepatuhan 
yang gigih menjadikan kita memenuhi syarat untuk 
menerima bantuan Tuhan dalam situasi sulit.

1 Nefi 3:1–9, 19–20
Para putra Lehi kembali ke Yerusalem
Apakah Anda pernah menghadapi situasi sulit dan 
bertanya- tanya bagaimana itu akan diatasi? Pelajaran 
hari ini dapat menolong memperkuat iman dan kebu-
latan tekad untuk patuh sewaktu Anda menghadapi 
situasi sulit. Dimulai dengan membaca 1 Nefi 3:1–6, 
dan tandai dalam tulisan suci Anda perintah Tuhan 
yang diberikan oleh Lehi bagi para putranya untuk di-
penuhi. Perhatikan juga perbedaan bagaimana Laman 
dan Lemuel menanggapi perintah Tuhan yang berten-
tangan dengan tanggapan Nefi.
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Untuk memahami kesulitan tentang apa yang Tuhan 
perintahkan, adalah bermanfaat mengetahui bahwa 
jarak dari Yerusalem ke Laut Merah (Teluk Akaba) kira- 
kira 180 mil (290 km) melalui kawasan yang panas, 
gersang didiami oleh banyak pencuri. Lehi dan kelu-
arganya telah melakukan perjalanan selama tiga hari 
melewati tempat ini (lihat 1 Nefi 2:5–6), dan sekarang 
Tuhan mengatakan bahwa para putranya harus kem-
bali ke Yerusalem. Bacalah 1 Nefi 3:7–8, dan identifika-
sikan alasan Nefi menyampaikan kesediaannya untuk 
mematuhi perintah Tuhan.

Nefi bersaksi tentang asas bahwa jika kita mau 
melakukan apa yang Tuhan perintahkan maka Dia 
akan mempersiapkan sebuah jalan bagi kita untuk 
merampungkannya. Sewaktu Anda terus menelaah 
1 Nefi 3, pikirkan tentang bagaimana teladan kebera-
nian dan kebulatan tekad Nefi dapat mengilhami Anda 
untuk lebih patuh dan memperlihatkan iman yang 
lebih besar kepada Tuhan. Berikan perhatian khusus 
bagaimana Nefi menanggapi kesulitan. Meskipun 
Nefi akan menghadapi kesengsaraan sewaktu dia 
dan kakak- kakaknya berusaha untuk mendapatkan 
lempengan- lempengan kuningan, dia memilih untuk 
tidak menggerutu (lihat 1 Nefi 3:6).

Lempengan- lempengan kuningan memuat “catatan 
tentang orang- orang Yahudi” (1 Nefi 3:3), yang adalah 
tulisan suci mereka. Itu memuat sebagian tulisan dan 
informasi yang saat ini ditemukan dalam Perjanjian 
Lama seperti juga tulisan kenabian lainnya. Bacalah 
1 Nefi 3:19–20, dan garis bawahi apa yang termuat 
dalam lempengan- lempengan kuningan sehingga 
menjadikannya begitu penting bagi keluarga dan ketu-
runan Lehi.

Penguasaan Tulisan Suci—1 Nefi 3:7
Bacalah 1 Nefi 3:7 tiga kali (Anda mungkin ingin 
mengubah cara Anda membacanya: keras atau tak 
bersuara). Tutup tulisan suci Anda, dan cobalah 
menulis jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan 
berikut tanpa melihat ayat itu:

• Dengan siapakah Nefi berbicara?   
 

• Apa yang Nefi komitkan untuk dilakukannya?   
 

• Apa yang Nefi ketahui yang akan Tuhan lakukan?   
 

Bukalah tulisan suci Anda, dan tinjau ulang 1 Nefi 3:7 
serta jawaban Anda.

Nabi Joseph Smith berkata, “Saya menjadikan ini per-
aturan saya: Ketika Tuhan memerintahkan, lakukan itu” 
(dalam History of the Church, 2:170). Pertimbangkan 

untuk menuliskan pernyataan ini dalam tulisan suci 
Anda di sebelah 1 Nefi 3:7.

1 Nefi 3:10–31
Laban mencuri hak milik Lehi dan berusaha untuk 
membunuh Nefi dan kakak- kakaknya
Allah memberkati kita dengan cara- cara berbeda 
sewaktu kita mematuhi perintah- perintah- Nya. 
Pengalaman Nefi dalam mendapatkan lempengan- 
lempengan kuningan mendukung kesaksiannya 
bahwa Allah menyediakan sebuah jalan bagi anak- 
anak- Nya untuk memenuhi perintah- perintah- Nya 
(lihat 1 Nefi 3:7). Gunakan bagan berikut untuk 
menelaah dua usaha pertama dari para putra Lehi 
untuk mendapatkan lempengan- lempengan kuningan. 
Tulislah jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan di 
kolom untuk tiap usaha, atau Anda boleh menun-
taskan tugas ini dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda.

Catatan: Pada zaman Nefi, mengundi (lihat 1 Nefi 
3:11) adalah cara kebiasaan untuk membuat pilihan. 
Dengan mengundi, Nefi dan kakak- kakaknya mencari 
bimbingan Tuhan untuk memenuhi perintah menda-
patkan lempengan- lempengan kuningan (lihat Amsal 
16:33; Penuntun bagi Tulisan Suci, “Undi”).

Pertanyaan Usaha Pertama 
(1 Nefi 3:10–18)

Usaha Kedua 
(1 Nefi 3:21–31)

 1. Siapakah yang 
pergi?

 2. Apa yang me-
reka lakukan?

 3. Bagaimana 
kakak- 
kakaknya 
bereaksi 
setelah usaha 
itu gagal?

 1. Setelah usaha pertama mereka untuk mendapatkan 
lempengan- lempengan kuningan gagal, Nefi dan kakak- 

kakaknya “amat penuh dukacita” (1 Nefi 3:14). Tinjau ulang 
1 Nefi 3:15–16, dan dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
uraikan bagaimana tanggapan Nefi terhadap kegagalan pertama 
berbeda dengan kakak- kakaknya.

 2. Setelah merenungkan usaha kedua (lihat 1 Nefi 3:21–
31), jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-

ahan tulisan suci Anda: Dalam cara apa amarah, sikap 
menggerutu, dan ketidakpercayaan menghalangi kita untuk men-
dengarkan Allah?
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1 Nefi 4:1–26
Nefi mendapatkan lempengan- lempengan kuningan
Identifikasikan pertanyaan- pertanyaan Laman dan 
Lemuel yang diajukan dalam 1 Nefi 3:31. Jika Anda 
adalah Nefi, bagaimana Anda akan menanggapi 
pertanyaan- pertanyaan mereka? Bacalah 1 Nefi 4:1–3, 
dengan mencari jawaban Nefi terhadap pertanyaan- 
pertanyaan kakak- kakaknya. Mengapa Anda mengira 
Nefi memilih contoh Musa dan Laut Merah dalam 
menjawab pertanyaan- pertanyaan mereka? Tulislah se-
buah ungkapan dari tanggapan Nefi terhadap kakak- 
kakaknya yang Anda dapati mengangkat moral:   
 

Musa juga telah menghadapi tugas yang tampaknya 
tidak mungkin ketika dia diberi tahu untuk membawa 
anak- anak Israel keluar dari Mesir. Terlepas dari usaha 
berulang kali, dia tak dapat meyakinkan Firaun untuk 
membebaskan bangsa Israel. Meskipun demikian, 
Musa bersikeras untuk melakukan apa yang Tuhan pe-
rintahkan kepadanya, dan Tuhan menyediakan sebuah 
jalan bagi dia untuk membebaskan bangsa Israel.

Nefi menerapkan contoh Musa dengan keadaan 
pribadinya dan yakin bahwa Allah juga akan mem-
persiapkan sebuah jalan bagi dia entah bagaimana 
untuk mendapatkan lempengan- lempengan kuningan. 
Sewaktu Anda menelaah sisa laporan ini, carilah hasil 
dari kegigihan dan kebulatan tekad untuk menjadi 
patuh terlepas dari kegagalan awal.

Apakah Anda pernah perlu untuk melakukan sesuatu 
atau merasa terilhami untuk melakukan sesuatu dan 
belum tahu secara langsung mengapa, kapan, serta 

bagaimana? Presiden Harold B. Lee mengamati bahwa 
sering kali dalam situasi ini kita “ingin melihat akhir 
dari awal” sebelum kita mau mengikuti arahan Tuhan, 
dan dia menyampaikan nasihat berikut, “Anda harus 
belajar berjalan menuju tepi cahaya, dan kemudian be-
berapa langkah menuju kegelapan; kemudian cahaya 
itu akan tampak dan memperlihatkan jalan di hadapan 
Anda” (dikutip dalam Boyd K. Packer, “The Edge of the 
Light,” BYU Today, Maret 1991, 23).

Bacalah 1 Nefi 4:4–7, dan identifikasikan bagaimana 
Nefi melangkah dengan iman menuju kegelapan (tak 
dikenal).

Apa yang penting tentang ungkapan “Walaupun de-
mikian aku pergi” (1 Nefi 4:7)?   
 

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, uraikan 
sebuah situasi di mana seorang remaja putra atau putri 

mungkin diminta untuk melakukan sesuatu atau mungkin ditun-
tun oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu dan tidak menge-
tahui sebelumnya apa yang akan menjadi hasilnya. Barangkali 
ada suatu waktu ketika Anda pergi dengan iman tanpa mengeta-
hui sebelumnya bagaimana atau kapan Allah akan menolong. 
Jika demikian, buatlah catatan tentang pengalaman itu dalam 
jurnal Anda. Anda mungkin juga ingin membagikannya di kelas.

Nefi mempelajari mengapa, kapan, dan bagaimana 
Tuhan akan menolong dia merampungkan perintah 
untuk mendapatkan lempengan- lempengan ha-
nya setelah dia memperkenankan Roh Kudus untuk 
mengarahkannya dan setelah dia memutuskan untuk 
pergi dengan iman. Bacalah 1 Nefi 4:8–26, dan perha-
tikan bagaimana Tuhan menolong dia mendapatkan 
lempengan- lempengan kuningan.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, catatlah 
alasan Roh memberi tugas kepada Nefi untuk membunuh 

Laban (lihat 1 Nefi 4:8–13).
 5. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Apa yang telah Anda pelajari dari 

upaya terakhir Nefi untuk mendapatkan lempengan- lempengan 
kuningan yang dapat menolong Anda berhasil dalam tantangan- 
tantangan yang Anda hadapi dalam kehidupan Anda?
Ketika Anda dihadapkan pada saat- saat dalam kehi-
dupan Anda sendiri dari tidak mengetahui bagaimana, 
mengapa, dan kapan, ingatlah asas pengalaman Nefi 
mengilustrasikan: Ketika kita menjalankan iman 
kepada Allah dan berupaya melakukan apa yang 
Dia minta, bahkan ketika kita tidak dapat melihat 
hasilnya, Dia akan menuntun kita dengan penga-
ruh Roh Kudus.
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Komentar dan Informasi Latar Belakang
Perintah untuk Membunuh Laban
Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa adalah Tuhan 
yang menentukan standar benar dan salah: “Allah 
berfirman, ‘Jangan membunuh’ [Keluaran 20:13]; pada 
waktu lain Dia berfirman ‘Kau tumpas sama sekali’ 
[Ulangan 20:17]. Ini adalah asas yang dengannya peme-
rintahan surga dilaksanakan —melalui wahyu yang di-
sesuaikan dengan keadaan di mana anak- anak kerajaan 
ditempatkan. Apa pun yang Allah kehendaki adalah be-
nar, tidak masalah apa itu, walaupun kita mungkin tidak 
melihat alasan darinya sampai lama setelah peristiwa itu 
terjadi. Jika kita terlebih dahulu mengupayakan kerajaan 
Allah, segala sesuatu yang baik akan ditambahkan” 
(dalam History of the Church, 5:135).

Ini mungkin menolong kita memahami mengapa 
Tuhan menghendaki Nefi untuk membunuh Laban 
ketika kita mempertimbangkan yang berikut: Tuhan te-
lah memberi Laban sedikitnya dua kesempatan untuk 
dengan rela menyerahkan lempengan- lempengan ku-
ningan, tetapi Laban “tidak mau menyimak perintah- 
perintah Tuhan” (1 Nefi 4:11). Laban adalah seorang 
pendusta dan perampok, dan dia telah berupaya untuk 
membunuh Laman serta memerintahkan membunuh 
empat putra Lehi kesemuanya, yang, di bawah Hukum 
Musa, dapat dihukum mati (lihat Keluaran 21:14). 
Tuhan tahu adalah penting bagi Lehi dan keturunan-
nya untuk memiliki catatan tulisan suci, bahkan jika 
“satu orang akan binasa” (1 Nefi 4:13)

Lempengan- lempengan kuningan tidak hanya mem-
berkati orang- orang dan bangsa- bangsa dalam Kitab 
Mormon tetapi juga memelihara dan menyediakan 
ajaran- ajaran para nabi zaman dahulu untuk zaman 
kita ketika sebagian tulisan disalin di atas lempengan- 
lempengan emas yang darinya Kitab Mormon diter-
jemahkan (misalnya kutipan- kutipan dari Yesaya dan 

kiasan Zenos). Melalui Kitab Mormon, ajaran- ajaran 
itu dari lempengan- lempengan kuningan telah mem-
berkati dan terus memberkati kehidupan jutaan orang 
dan bangsa- bangsa di dunia. Pada akhirnya, semua ini 
dipertaruhkan ketika Nefi berdiri di atas Laban dan 
mengikuti suara Roh.

Presiden Ezra Taft Benson menyarankan “tiga ujian 
singkat” untuk menolong kita agar tidak tertipu 
selama situasi sulit:

“1. Apa yang telah kitab- kitab standar 
katakan tentang itu? ‘Carilah pengajaran 
dan kesaksian! Siapa yang tidak berbicara 
sesuai dengan perkataan itu, maka bagi-
nya tidak terbit fajar,’ kata Yesaya (Yesaya 
8:20) ….

Kita harus dengan tekun menelaah tulisan suci. Ke-
pentingan khusus bagi kita adalah Kitab Mormon serta 
Ajaran dan Perjanjian ….

2. Bimbingan kedua adalah: apa yang telah para Presi-
den Gereja zaman akhir katakan tentang pokok itu—
terutama Presiden yang hidup? ….

Hanya ada satu orang di bumi saat ini yang berbicara 
bagi Gereja (lihat A&P 132:7; 21:4). Orang itu adalah 
Presiden [Gereja]. Karena dia menyampaikan firman 
Tuhan bagi kita saat ini, bahkan terlebih lagi perkata-
annya memiliki kepentingan yang mendesak daripada 
perkataan dari para nabi yang telah meninggal. Ketika 
berbicara di bawah pengaruh Roh Kudus, perkataan-
nya adalah tulisan suci (lihat A&P 68:4) ….

Presiden dapat berbicara tentang pokok apa pun yang 
dia rasa dibutuhkan para Orang Suci ….

3. Ujian ketiga dan terakhir adalah Roh Kudus—ujian 
Roh. Melalui Roh itu kita ‘… boleh mengetahui kebe-
naran akan segala hal’ (Moroni 10:5). Ujian ini hanya 
dapat sepenuhnya efektif jika saluran komunikasi 
seseorang dengan Allah bersih dan bajik serta bebas 
dari dosa” (dalam Conference Report, Oktober 1963, 
16–17).

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 3–4 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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Dua kebenaran yang 
dapat kita pelajari dari 
pengalaman Lehi dan 
Saria ini adalah bahwa 
Tuhan dapat memberkati 
kita dengan kepastian 
sewaktu kita mengikuti 
ilham- Nya dan kita dapat 
menghibur serta mem-
perkuat orang lain ketika 
kita mengekspresikan 
iman kepada Allah.

 2. Dalam jurnal pene-
laahan tulisan suci 

Anda, uraikan suatu waktu ke-
tika Anda merasakan kepas-
tian penghiburan Allah selama 
masa sulit, membagikan ke-
saksian Anda untuk menghi-
bur dan memperkuat orang 
lain, atau dihibur dan diperkuat oleh perkataan tentang iman 
orang lain.

Bacalah 1 Nefi 5:7–9, dengan mencari dampak yang 
diberikan pengalaman ini pada iman Saria.

• Apa yang Saria pelajari dari pengalaman ini?   
 

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimana kesaksian Saria dalam 

1 Nefi 5:8 seperti kesaksian Nefi dalam 1 Nefi 3:7?

1 Nefi 5:10–22
Lehi menyelidiki lempengan- lempengan kuningan
Nefi dan kakak- kakaknya telah mengambil risiko bagi 
nyawa mereka, mengurbankan kekayaan keluarga 
mereka, melakukan perjalanan jauh, dan secara ilahi 
dilindungi dalam perjalanan mereka untuk mendapat-
kan lempengan- lempengan kuningan. Jika Anda ada-
lah anggota keluarga Lehi, bagaimana upaya mereka 
telah memengaruhi sikap Anda tentang menelaah apa 
yang ada pada lempengan- lempengan kuningan?

Setelah para putranya kembali dengan selamat, Lehi 
mulai menyelidiki isi lempengan- lempengan ku-
ningan. Bacalah 1 Nefi 5:11–14, dan garis bawahi apa 
yang termuat dalam lempengan- lempengan kuningan.

Bacalah 1 Nefi 5:17–20, dengan mencari bagaimana 
menelaah lempengan- lempengan kuningan meme-
ngaruhi Lehi. Berdasarkan pada apa yang Anda pelajari 
dalam ayat- ayat ini, bagaimana Anda akan menye-
lesaikan pernyataan asas berikut? (lihat 1 Nefi 5:17): 
Sewaktu kita menyelidiki tulisan suci, kita dapat 
menjadi   
 

UNIT 2: HARI 4

1 Nefi 5–6; 9
Pendahuluan
Istri Nabi Lehi, Saria, merasa takut bahwa para put-
ranya tidak akan kembali dari Yerusalem. Lehi meng-
hiburnya dengan mengungkapkan imannya kepada 
Tuhan. Ketika para putranya kembali dengan selamat 
bersama lempengan- lempengan kuningan, Saria 
memperoleh kesaksian yang lebih kuat tentang tangan 
Allah dalam mengarahkan dan melindungi keluarga-
nya. Sewaktu Lehi menelaah lempengan- lempengan 
kuningan, dia “dipenuhi dengan Roh, dan mulai ber-
nubuat mengenai benih keturunannya” (1 Nefi 5:17). 
Sewaktu Anda mempelajari pelajaran ini, pikirkan 
tentang penelaahan tulisan suci pribadi Anda dan apa 
yang dapat Anda lakukan untuk menerima kuasa yang 
datang dari menyelidiki firman Allah.

1 Nefi 5:1–9
Para putra Lehi kembali dengan selamat kepada keluarga 
mereka di padang belantara
Perjalanan ke Yerusalem dan kembali mungkin me-
merlukan beberapa minggu bagi Nefi dan kakak- 
kakaknya. Pikirkan tentang suatu waktu ketika saudara 
laki- laki, saudara perempuan, orangtua, atau orang 
lain yang Anda kenal meninggalkan rumah untuk pe-
riode waktu yang lama—misalnya pergi ke misi, kuliah, 
atau dinas militer. Kerisauan atau kekhawatiran apa 
yang Anda miliki (atau kerisauan apa menurut Anda 
yang mungkin orangtua miliki) ketika berpisah dengan 
orang- orang- orang yang dikasihi untuk waktu yang 
lama? Bacalah 1 Nefi 5:1–3, dan identifikasikan keri-
sauan yang diungkapkan Saria kepada Lehi mengenai 
perjalanan para putranya kembali ke Yerusalem.

Telaahlah 1 Nefi 5:4–6, dan carilah bagaimana Lehi 
menanggapi kerisauan Saria.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, nyatakan 
kembali dengan kata- kata Anda sendiri tanggapan Lehi 

terhadap istrinya.

Pikirkan pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Apa yang memengaruhi Anda tentang bagaimana 
Lehi menanggapi kerisauan Saria?

• Bagaimana perkataan Lehi memperlihatkan iman 
dan keberanian yang diperoleh dari wahyu yang 
telah Allah berikan kepadanya?

Menurut 1 Nefi 5:6, dampak apa yang diberikan kesak-
sian Lehi kepada Saria?   
 

Satu cara untuk memahami 
tulisan suci adalah menya-
takan kembali asas- asas de-
ngan kata- kata Anda sendiri. 
Apakah secara tertulis atau 
secara lisan, menyatakan 
kembali apa yang Anda baca 
akan menolong Anda mema-
hami dengan lebih baik ke-
benaran yang termuat dalam 
tulisan suci. Itu juga menye-
diakan kesempatan bagi Roh 
Tuhan untuk bersaksi tentang 
kebenaran.

Menyatakan Kembali 
dengan Kata- Kata 
Anda Sendiri
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Penatua Robert D. Hales dari Kuorum Dua Belas Rasul 
menegaskan kebenaran ini:

“Ketika kita ingin berbicara kepada Allah, kita berdoa. 
Dan ketika kita ingin Dia berbicara kepada kita, kita 
menyelidiki tulisan suci; karena firman- Nya dinya-
takan melalui para nabi- Nya. Dia kemudian akan 
mengajar kita sewaktu kita mendengarkan bisikan Roh 
Kudus.

Jika Anda tidak mendengarkan suara- Nya berbicara 
kepada Anda akhir- akhir ini, kembalilah dengan sudut 
pandang dan telinga baru pada tulisan suci. Itu adalah 
garis kehidupan rohani kita” (“Tulisan Suci: Kekuatan 
Allah yang Menyelamatkan Kita,” Ensign atau Liahona, 
November 2006, 26–27).

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang suatu waktu ketika Anda menyelidiki tulisan suci 

dan merasakan Roh Tuhan.

Bacalah1 Nefi 5:21–22, dan carilah mengapa 
lempengan- lempengan itu “amat berharga” bagi Lehi 
dan keluarganya.

Beralihlah pada nyanyian pujian “S’dang Kubaca Kitab 
Suci” (Nyanyian Pujian, no. 117), dan perhatikan 
berkat- berkat yang dapat datang melalui menyelidiki 
tulisan suci. Pikirkan tentang pembacaan tulisan suci 
harian Anda. Bagaimana Anda bisa meningkat dalam 
penelaahan tulisan suci Anda?    
 

Ada kebijaksanaan dalam menelaah tulisan suci 
sewaktu kita melakukan perjalanan melalui ke-
fanaan—padang belantara kita. Ingatlah bahwa 
lempengan- lempengan kuningan didapatkan melalui 
iman serta pengurbanan dan bahwa tanpa lempengan- 
lempengan kuningan Lehi dan keluarganya tidak 
akan menerima berkat- berkat yang dibutuhkan dalam 
perjalanan mereka (lihat 1 Nefi 5:22). Sewaktu Anda 
menyelidiki tulisan suci, Anda dapat dipenuhi dengan 
Roh Tuhan serta menerima kekuatan dan iman untuk 
menaati perintah- perintah- Nya.

1 Nefi 6:1–6
Nefi menulis untuk membujuk semua orang datang kepada 
Yesus Kristus
Pilihlah sebuah buku di rumah Anda atau pikirkan 
tentang sebuah buku yang Anda familier dengannya. 
Menurut Anda apa tujuan penulis itu menulis buku 
tersebut? Bagaimana mengetahui tujuan penulis itu 
menolong Anda sewaktu Anda membaca?

Bacalah 1 Nefi 6:3–6, dan garis bawahi tujuan Nefi 
dalam menulis catatannya. Ungkapan “Allah Abraham, 
dan Allah Ishak, dan Allah Yakub” (ayat 4) merujuk 

kepada Yehova, yang adalah Yesus Kristus. Tujuan 
Nefi dilanjutkan oleh mereka semua yang tulisannya 
ditemukan dalam Kitab Mormon: Satu tujuan Kitab 
Mormon adalah membujuk semua orang untuk 
datang kepada Yesus Kristus.

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, uraikan 
bagaimana memahami tujuan Nefi dalam menulis catat-

annya akan memengaruhi cara Anda menelaah Kitab Mormon.

1 Nefi 9
Nefi membuat dua perangkat lempengan
Dalam 1 Nefi 9 (lihat juga pasal 6), Nefi menjelas-
kan bahwa dia diperintahkan untuk membuat dua 
perangkat catatan—ini dikenal sebagai lempengan- 
lempengan kecil dan lempengan- lempengan besar 
Nefi. Lempengan- lempengan kecil harus memuat 
sejarah sakral bangsanya—pelayanan para nabi dan 
wahyu- wahyu Tuhan—dan lempengan- lempengan 
besar mesti memuat sejarah sekuler (lihat 1 Nefi 
9:2–4). Nefi menggunakan ungkapan “lempengan- 
lempengan ini” dan “lempengan- lempengan lain” 
untuk merujuk pada dua perangkat lempengan yang 
Tuhan perintahkan kepadanya untuk dibuat. Di sisi 
tulisan suci di sebelah 1 Nefi 9, tulislah sebuah catatan 
seperti yang berikut untuk menolong Anda mengi-
ngat perangkat lempengan mana yang dirujuk Nefi: 
“lempengan- lempengan ini” = lempengan- lempengan 
kecil (sakral); “lempengan- lempengan lain” = lempengan- 
lempengan besar (sekuler).

Sewaktu Anda menelaah Kitab Mormon Anda akan 
memahami mengapa Nefi menyimpan dua perang-
kat catatan. Nefi diilhami untuk membuat sebuah 
ringkasan, sebuah versi yang dipersingkat, dari 
laporan ayahnya (ditemukan dalam 1 Nefi 1–8) pada 
lempengan- lempengan kecil. Hampir 1.000 tahun 
kemudian Nabi Mormon diarahkan oleh Tuhan untuk 
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memasukkan lempengan- lempengan kecil Nefi 
bersama lempengan- lempengan emas (lihat Kata- 
Kata Mormon 1:7). Kedua orang itu tidak mengetahui 
mengapa mereka harus melakukan apa yang mereka 
lakukan (lihat 1 Nefi 9:5), tetapi mereka mengikuti 
perintah Tuhan.

 6. Sewaktu Anda membaca 1 Nefi 9 dalam penelaahan 
pribadi Anda, pikirkan dan catatlah dalam jurnal penela-

ahan tulisan suci Anda mengapa adalah penting untuk mematuhi 
Tuhan bahkan ketika kita tidak memahami alasan- Nya sepenuh-
nya.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 5–6 dan 9 dan menuntaskan pelajaran 
ini pada (tanggal). 

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 3: HARI 1

1 Nefi 7
Pendahuluan
Dedikasi penuh Nefi kepada Tuhan diperlihatkan 
dalam 1 Nefi 7. Bersama kakak- kakaknya, dia mema-
tuhi perintah Tuhan untuk kembali ke Yerusalem serta 
membawa Ismael dan keluarganya bersama mereka ke 
padang belantara. Pada perjalanan kembali ke padang 
belantara, Laman, Lemuel, serta beberapa keluarga 
Ismael memberontak terhadap Nefi dan ingin kembali 
ke Yerusalem. Ketika mereka mengikat dan berupaya 
untuk membunuh Nefi, dia berdoa dengan iman, di-
bebaskan oleh Tuhan, dan dengan tulus mengampuni 
mereka yang telah menganiayanya. Sewaktu Anda 
menelaah pelajaran ini, renungkan bagaimana Anda 
dapat menanggapi dengan setia pada perintah dan 
kesulitan seperti yang Nefi lakukan.

1 Nefi 7:1–5
Tuhan memerintahkan para putra Lehi kembali ke 
Yerusalem bagi Ismael dan keluarganya
Pikirkan tentang keluarga Anda, dan renungkan me-
ngapa keluarga adalah penting dalam rencana Allah.

Bacalah 1 Nefi 7:1–2, dan temukan apa yang Tuhan 
perintahkan kepada Lehi bagi para putranya untuk di-
lakukan dan mengapa Dia menginginkan mereka me-
lakukannya (Mungkin bermanfaat untuk mengetahui 

bahwa kata benih dalam 1 Nefi 7:1 merujuk pada anak- 
anak dan keturunan).

Salah satu kebenaran yang kita pelajari dari ayat- ayat 
ini adalah bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk 
menikah dan membesarkan anak- anak bagi- Nya. 
Sewaktu Anda melanjutkan penelaahan Anda ter-
hadap 1 Nefi 7, tanyakan pada diri sendiri mengapa 
pernikahan dan keluarga adalah cukup penting se-
hingga Tuhan memerintahkan kepada Nefi dan kakak- 
kakaknya untuk menanggung perjalanan yang sulit 
selama berhari- hari melalui padang belantara untuk 
kembali ke Yerusalem.

Bacalah pernyataan berikut dari “Keluarga: Maklumat 
kepada Dunia,” dan identifikasikan apa yang telah 
para nabi zaman modern nyatakan tentang pentingnya 
pernikahan: “Kami, Presidensi Utama dan Dewan Dua 
Belas Rasul Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang 
Suci Zaman Akhir, dengan sungguh- sungguh me-
nyatakan bahwa pernikahan antara seorang pria dan 
seorang wanita ditetapkan oleh Allah dan bahwa kelu-
arga merupakan inti dalam rencana Sang Pencipta bagi 
tujuan kekal anak- anak- Nya” (Ensign atau Liahona, 
November 2010, 129).

Anda mungkin ingin melingkari ungkapan “bagi 
Tuhan” dalam 1 Nefi 7:1. Pikirkan tentang apa yang 
dimaksudkan ungkapan itu pada zaman kita.

Carilah wawasan tambahan mengenai membesarkan 
anak- anak bagi Tuhan sewaktu Anda membaca ajaran 
berikut dari “Keluarga: Maklumat kepada Dunia”:

“Kami menyatakan bahwa perintah Allah bagi anak- 
anak- Nya untuk beranak cucu dan memenuhi bumi 
tetap berlaku ….

… Orangtua memiliki kewajiban kudus untuk membe-
sarkan anak- anak mereka dalam kasih dan kebenaran, 
menyediakan kebutuhan fisik dan rohani mereka, 
mengajar mereka untuk saling mengasihi dan mela-
yani, untuk mematuhi perintah- perintah Allah dan 

Nefi dan kakak- kakaknya berbicara dengan keluarga Ismael
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menjadi penduduk yang mematuhi hukum di mana 
pun mereka tinggal. Para suami dan istri—para ibu dan 
ayah—akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas 
pelaksanaan kewajiban- kewajiban tersebut” (Ensign 
atau Liahona, November 2010, 129).

Bacalah 1 Nefi 7:3–5 untuk menemukan bagaimana 
Tuhan menolong para putra Lehi memenuhi perintah- 
perintah- Nya. Bagaimana Tuhan menolong Ismael 
dan keluarganya menerima ajakan untuk bergabung 
dengan keluarga Lehi di padang belantara?

 1. Tanyakan kepada orangtua Anda, pemimpin Gereja, 
atau guru untuk menyarankan tiga cara para remaja saat 

ini dapat mempersiapkan diri bagi pernikahan dan membesarkan 
anak “bagi Tuhan.” Catatlah nasihat mereka dalam jurnal pene-
laahan tulisan suci Anda.

1 Nefi 7:6–15
Nefi berusaha membujuk para saudaranya untuk 
melanjutkan perjalanan mereka ke padang belantara
Bacalah 1 Nefi 7:6–7, dan temukan mengapa Laman, 
Lemuel, dan beberapa keluarga Ismael memberontak 

selama perjalanan me-
reka di padang belantara. 
Bayangkan akan seperti 
apa jadinya Nefi da-
lam situasi ini. Pikirkan 
tentang apa yang akan 
Anda katakan kepada 
Laman dan Lemuel serta 
keluarga Ismael untuk 
berusaha membujuk 
mereka melanjutkan 
perjalanan mereka me-
nuju tanah terjanjikan.

Bacalah 1 Nefi 7:8–12, 
dan identifikasikan 
pertanyaan- pertanyaan 
yang Nefi ajukan kepada 
kakak- kakaknya untuk 
berusaha dan membujuk 
mereka agar tidak kem-
bali ke Yerusalem. Tiga 
kebenaran apakah yang 
Nefi katakan yang telah 

kakak- kakaknya lupakan?

Jawablah yang berikut dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda:

 2. Bagaimana dapat mengingat tiga kebenaran itu telah 
menolong Laman dan Lemuel menjadi setia kepada 

Tuhan?

Penelaahan tulisan suci 
mungkin menjadi lebih ber-
makna jika Anda menggam-
barkan dalam pikiran Anda 
apa yang sedang terjadi. 
Bayangkan bagaimana Anda 
mungkin merasakan dan 
bertindak jika Anda adalah 
bagian dari peristiwa yang 
diuraikan dalam tulisan suci. 
Ini juga dapat menolong 
Anda menyadari bagaimana 
laporan tulisan suci mungkin 
serupa dengan situasi dalam 
kehidupan Anda dan memper-
siapkan Anda untuk menerap-
kan kebenaran yang tulisan 
suci ajarkan.

Visualisasikan 
Tulisan Suci

 3. Catatlah 4–5 berkat yang telah Anda terima dari 
Tuhan. Bagaimana dapat mengingat apa yang telah 

Tuhan lakukan bagi Anda yang menolong Anda menjadi setia da-
lam memilih untuk mengikuti- Nya?
Bacalah 1 Nefi 7:13–15, dan identifikasikan apa yang 
Nefi katakan akan terjadi kepada Laman, Lemuel, 
dan anggota keluarga Ismael yang memberontak jika 
mereka pergi kembali ke Yerusalem.

 4. Tulislah sebuah alinea dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda tentang mengapa penting untuk mengi-

ngat apa yang telah Tuhan lakukan bagi Anda dan mengikuti 
bimbingan- Nya.

1 Nefi 7:16–22
Tuhan membebaskan Nefi
Lanjutkan untuk membayangkan akan seperti apa 
rasanya berada dalam situasi Nefi sewaktu Anda mem-
baca 1 Nefi 7:16. Apa yang akan Anda lakukan?

Nefi berdoa. Bacalah doanya dalam 1 Nefi 7:17–18, dan 
identifikasikan Nefi berdoa untuk apa.

Perhatikan bahwa Nefi meminta untuk dibebaskan 
“menurut iman[nya].” Salah satu pelajaran yang kita 
pelajari dari ayat- ayat ini bahwa Allah menjawab 
doa- doa menurut iman kita. Berdoa dengan iman 
berarti berdoa dengan kepercayaan kepada Tuhan dan 
selalu mencakup kesediaan untuk bertindak.

Telaahlah pernyataan berikut dari Penatua David A. 
Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul mengenai doa 
Nefi dalam 1 Nefi 7:17 dan kuasa Pendamaian untuk 
mengubah hati kita. Garis bawahi ungkapan apa pun 
yang menolong Anda memahami pentingnya menjadi 
bersedia untuk bertindak sewaktu kita berdoa dengan 
iman.

“Apakah Anda tahu apa yang mungkin 
saya akan doakan jika saya telah diikat 
oleh kakak- kakak saya? Doa saya akan 
menyertakan permintaan untuk sesuatu 
yang buruk terjadi kepada kakak- kakak 
saya dan berakhir dengan ungkapan 

‘maukah Engkau membebaskanku dari tangan 
kakak- kakakku’ atau, dengan perkataan lain, ‘Mohon 
keluarkan aku dari kekacauan ini, sekarang!’ Ini secara 
khusus menarik bagi saya bahwa Nefi tidak berdoa, 
seperti yang mungkin saya akan berdoa, untuk me-
minta keadaannya diubah. Alih- alih, dia berdoa 
memohon kekuatan untuk mengubah keadaannya. 
Dan mungkin saya menyarankan agar dia berdoa 
dengan cara ini secara tepat karena dia mengetahui 
dan memahami serta telah mengalami kuasa me-
mungkinkan dari Pendamaian Juruselamat ….
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Brother dan sister, implikasi dari peristiwa ini bagi kita 
masing-masing adalah sungguh terus terang. Se-
waktu Anda dan saya memahami dan menggunakan 
kuasa yang memungkinkan dari Pendamaian dalam 
kehidupan kita pribadi, kita akan berdoa dan mencari 
kekuatan untuk mengubah keadaan kita alih- alih ber-
doa agar keadaan kita diubah. Kita akan menjadi juru 
kuasa yang ‘bertindak’ alih- alih objek yang ‘ditindaki’ 
(2 Nefi 2:14)” (“‘In the Strength of the Lord’ (Kata- 
Kata Mormon 1:14; Mosia 9:17; Mosia 10:10; Alma 
20:4),” dalam Brigham Young University 2001–2002 
Speeches [2002], 124).

 5. Jawablah salah satu pertanyaan dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda:

 a. Kapan dalam kehidupan Anda, Anda pernah berdoa dengan 
iman dan mengenali jawaban Tuhan terhadap doa Anda?
 b. Bagaimana Anda dapat mengikuti teladan Nefi untuk berdoa 
dan mencari kekuatan untuk mengubah keadaan Anda alih- alih 
berdoa agar keadaan Anda diubah?

Setelah Nefi dibebaskan dari ikatannya, kakak- 
kakaknya ingin menyerangnya lagi. Bacalah 1 Nefi 
7:19–21, dan identifikasikan apa yang mengesankan 
Anda tentang sikap Nefi. Pikirkan tentang sebuah 
situasi dalam keluarga Anda sendiri yang memerlukan 
pengampunan. Pertimbangkan mengapa begitu pen-
ting bahwa anggota keluarga bersedia saling mengam-
puni.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 7 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 3: HARI 2

1 Nefi 8
Pendahuluan
Dalam 1 Nefi 8 kita membaca mengenai penglihatan 
Lehi tentang pohon kehidupan. Dia merasakan su-
kacita besar sewaktu dia memakan buah dari pohon 
itu, yang menyimbolkan berkat- berkat Pendamaian. 
Kemudian dia melihat berbagai kelompok orang yang 
menanggapi secara berbeda terhadap pohon itu dan 
buahnya. Untuk menolong Anda mempersiapkan 
pelajaran ini, Anda mungkin ingin menyanyikan atau 

membaca kata- kata 
dari “The Iron Rod” 
(Hymns, no. 274). Se-
waktu Anda menelaah 
pasal ini, renungkan 
bagaimana Penda-
maian telah menda-
tangkan sukacita besar 
kepada Anda dan 
apa yang harus Anda 
lakukan sekarang dan 
di masa depan untuk 
menerima semua 
berkatnya. Pikirkan 
hambatan apa yang 
mungkin perlu Anda 
atasi untuk menuntut 
berkat- berkat ini.

1 Nefi 8:1–18
Lehi memakan buah dari pohon kehidupan dan mengajak 
keluarganya melakukan hal yang sama
Pikirkan tentang suatu waktu dalam kehidupan Anda 
ketika Anda merasakan kasih Tuhan bagi Anda secara 
pribadi. Pertimbangkan bagaimana pilihan- pilihan 
yang Anda buat memengaruhi kedekatan Anda de-
ngan Tuhan dan kemampuan Anda untuk merasakan 
kasih- Nya. Sewaktu Anda menelaah 1 Nefi 8, carilah 
apa yang diajarkan kepada Anda untuk Anda lakukan 
dan apa yang hendaknya Anda hindari untuk datang 
lebih dekat kepada Tuhan dan merasakan kasih- Nya 
dengan lebih kuat dalam kehidupan Anda.

Bacalah 1 Nefi 8:2, dan identifikasikan apa yang Lehi 
alami saat di padang belantara. Bacalah 1 Nefi 8:5–12, 
dengan mencari apa yang tampaknya adalah gam-
baran utama atau pokok penting dari mimpi Lehi.

Setelah mengidentifikasi gambaran utama, catatlah 
beberapa kata dan ungkapan yang Lehi gunakan untuk 
menguraikan buah dalam 1 Nefi 8:10–11.   
 

Tuhan sering kali menggunakan objek yang kita 
familier dengannya sebagai simbol untuk menolong 
kita memahami kebenaran kekal. Untuk menolong 
Anda mengidentifikasi apa yang dilukiskan oleh po-
hon dan buah dalam mimpi Lehi, bacalah pernyataan 
berikut dari Penatua Neal A. Maxwell dari Kuorum 
Dua Belas Rasul, “Pohon kehidupan … adalah kasih 
Allah (lihat 1 Nefi 11:25). Kasih Allah bagi anak- anak- 
Nya yang diungkapkan paling mendalam adalah 
dengan karunia- Nya melalui Yesus sebagai Penebus 
kita: ‘Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak- Nya yang 

Presidensi Utama menga-
jarkan bahwa “nyanyian- 
nyanyian tersebut 
mengundang Roh Tuhan” dan 
“menciptakan perasaan khid-
mat” (Nyanyian Pujian, vii). 
Jika bernyanyi atau mende-
ngarkan nyanyian pujian tidak 
nyaman atau tidak menye-
nangkan saat Anda belajar, 
membaca kata- kata nyanyian 
pujian atau mengulasnya 
dalam pikiran juga dapat 
menjadi efektif.

Sertakan Musik 
dalam Belajar Anda
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tunggal’ (Yohanes 3:16). Untuk mengambil bagian 
dalam kasih Allah adalah mengambil bagian dalam 
Pendamaian dan emansipasi [kebebasan dari ke-
kangan atau dosa] serta sukacita yang dapat diba-
wanya” (“Lessons from Laman and Lemuel,” Ensign, 
November 1999, 8).

Untuk menolong mengidentifikasi sebuah asas Injil 
yang diilustrasikan dalam 1 Nefi 8:10–12, garis bawahi 
dalam tulisan suci Anda apa yang Lehi lakukan terha-
dap buah dalam 1 Nefi 8:11, dan garis bawahi akibat-
nya dalam 1 Nefi 8:12. Pikirkan tentang cara- cara Anda 
dapat “mengambil bagian” dalam Pendamaian seperti 
Lehi “memakan” buah itu. 

Pengalaman Lehi memperlihatkan bahwa datang ke-
pada Yesus Kristus dan mengambil bagian dalam 
Pendamaian- Nya mendatangkan kebahagiaan dan 
sukacita.

 1. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Kapan Pendamaian Juruselamat 

telah mendatangkan kebahagiaan dan sukacita ke dalam kehi-
dupan Anda?

Renungkan mengapa kita, seperti Lehi, hendaknya 
berhasrat agar keluarga dan teman kita mengalami 
berkat- berkat Pendamaian setelah kita mengalaminya. 
Bacalah 1 Nefi 8:3–4, 13–18, dan carilah bagaimana 
anggota keluarga Lehi bereaksi terhadap ajakan Lehi 
untuk memakan buah dari pohon kehidupan.

Kita tidak dapat memutuskan apakah orang lain akan 
memilih untuk mengambil bagian dalam kasih Allah. 
Meskipun demikian, seperti Lehi, kita dapat mengajak 
dan mendorong mereka. Pertimbangkan bagaimana 
Anda dapat mengajak dan mendorong seseorang yang 
Anda kenal untuk datang kepada Kristus dan mene-
rima berkat- berkat Pendamaian- Nya.

1 Nefi 8:19–35
Lehi melihat keberhasilan dari beberapa orang dan 
kegagalan dari orang lain sewaktu mereka bergerak 
menuju pohon kehidupan dan memakan buahnya
Kemudian dalam 1 Nefi Anda akan membaca tentang 
bagaimana kepada Nefi juga diperlihatkan penglihatan 
tentang pohon kehidupan. Dia mencatat apa arti dari 
berbagai simbol dan gambaran dalam penglihatan itu. 
Gunakan bagan berikut untuk mengidentifikasi simbol 
dan penafsirannya. Selidiki tulisan suci Anda untuk 
menuntaskan latihan berikut. Anda telah menelaah 
dan mempelajari penafsiran dari dua simbol pertama.

Simbol dari Mimpi Lehi Penafsiran Simbol yang 
Diberikan kepada Nefi

Pohon (lihat 1 Nefi 8:10; itu 
disebut pohon kehidupan 
dalam 1 Nefi 15:22)

Kasih Allah (lihat 1 Nefi 
11:25)

Buah dari pohon itu (lihat 
1 Nefi 8:10–12)

Karunia terbesar Allah—
berkat- berkat Pendamaian 
Yesus Kristus (lihat 1 Nefi 
15:36)

Sungai berair (kotor) (lihat 
1 Nefi 8:13)

  
  
(lihat 1 Nefi 12:16; 15:27)

Batang dari besi (lihat 1 Nefi 
8:19)

  
 
 (lihat 1 Nefi 11:25; 15:23–
24)

Kabut kegelapan (lihat 1 Nefi 
8:23)

  
  
(lihat 1 Nefi 12:17)

Bangunan yang besar dan 
lapang (lihat 1 Nefi 8:26)

  
  
(lihat 1 Nefi 11:36; 12:18)

Mungkin bermanfaat untuk menandai tulisan suci 
Anda dengan menulis tafsiran dari masing- masing 
simbol (jawaban di kolom kedua dari bagan di atas) di 
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sebelah ayat atau ayat- ayat di mana simbol itu disebut-
kan (ayat- ayat di kolom pertama dari bagan).

Sewaktu Anda membaca 
kutipan berikut dari 
Presiden Boyd K. Packer 
dari Kuorum Dua Belas 
Rasul, garis bawahi apa 
yang dia katakan tentang 
mengapa penting bagi 
kita untuk menelaah 
mimpi Lehi:

“Anda mungkin berpi-
kir bahwa mimpi atau 
penglihatan Lehi tidak 
memiliki makna khusus 
bagi Anda, tetapi itu me-
milikinya. Anda berada 
di dalamnya; kita semua 

berada di dalamnya ….

Mimpi atau penglihatan Lehi tentang batang besi 
memiliki segala sesuatu di dalamnya yang Orang Suci 
Zaman Akhir perlukan untuk memahami ujian kehi-
dupan” (“Finding Ourselves in Lehi’s Dream,” Ensign, 
Agustus 2010, 22).

Sewaktu Anda menelaah sisa dari 1 Nefi 8, pertim-
bangkan bagaimana apa yang Anda pelajari dapat 
menolong Anda “memahami ujian kehidupan.” 
Bacalah 1 Nefi 8:21–33 dengan mencari bagaimana 
sungai, kabut kegelapan, serta bangunan yang besar 
dan lapang menghalangi orang- orang dalam mimpi 
Lehi untuk memakan atau menikmati buah dari po-
hon kehidupan. Anda mungkin mempertimbangkan 
untuk menandai dalam tulisan suci Anda kata kunci 
dan ungkapan yang merujuk pada hambatan ini dan 
dampak yang diberikan kepada orang- orang.

Hambatan apa yang Lehi lihat yang mungkin ada 
dalam kehidupan kita saat ini? Garis bawahi hambatan 
berikut apa pun yang telah Anda lihat menghalangi 
seseorang untuk datang kepada Juruselamat dan me-
rasakan sukacita: pornografi, mencari penerimaan atau 
pujian orang lain, kecanduan, sifat mementingkan diri, 
ketamakan, iri hati terhadap orang lain, lalai berdoa 
dan menelaah tulisan suci, penggunaan hiburan elek-
tronik secara berlebihan, peran serta berlebihan dalam 
kegiatan atau olahraga apa pun, ketidakjujuran, dan 
mengikuti apa yang setiap orang lain lakukan. Pikirkan 
tentang beberapa contoh lain di zaman modern dari 
hambatan- hambatan ini.

Asas Injil berikut adalah satu cara untuk meringkas 
apa yang dapat Anda pelajari dari menelaah hambatan 
dalam 1 Nefi 8:21–33: Kesombongan, keduniawian, 

Catatan yang tertulis dalam 
tulisan suci Anda dapat lebih 
mudah diakses daripada 
informasi dalam jurnal atau 
pada secarik kertas. Menulis 
tafsiran simbol, rujuk silang, 
dan informasi lain dalam 
tulisan suci Anda dapat 
menjadikannya lebih mudah 
bagi Anda untuk memahami 
tulisan suci dan mengajar 
dengannya kemudian.

Tandai Tulisan Suci

dan ketundukan pada godaan dapat mencegah 
Anda untuk menerima berkat- berkat Pendamaian.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
ringkasan di atas dan perasaan Anda tentang kebenaran-

nya serta cara- cara itu dapat diterapkan dalam kehidupan Anda.

Renungkan bagaimana kekotoran dunia, godaan 
Setan, dan kesombongan dunia bisa menghalangi atau 
memperlambat kemajuan rohani Anda.

Selidiki 1 Nefi 8:21–33 lagi. Kali ini carilah jawaban 
terhadap pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Bagaimana batang besi (firman Allah—yang menca-
kup tulisan suci, perkataan terilhami dari para nabi 
dan pemimpin Gereja lainnya, serta wahyu pribadi) 
penting bagi mereka yang berhasil memakan buah 
itu?

• Ungkapan apa dalam 1 Nefi 8:30 yang menguraikan 
apa yang harus kita lakukan supaya firman Allah 
menuntun kita dengan aman menuju pohon 
kehidupan?

 3. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
bagaimana firman Allah dapat membimbing dan menjaga 

kita aman dari godaan.

Ayat- ayat ini mengajarkan asas- asas Injil berikut: Jika 
kita berpegang erat pada firman Allah, itu akan 
menolong kita mengatasi godaan dan pengaruh 
duniawi. Berpegang erat pada firman Allah meno-
long kita tumbuh lebih dekat kepada Tuhan dan 
menerima berkat- berkat Pendamaian.

 4. Untuk menolong Anda melihat bukti dari asas- asas 
ini dalam kehidupan Anda, jawablah satu atau kedua per-

tanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Kapan firman Allah telah membimbing Anda dan menjaga 
Anda aman dari godaan, kesombongan, atau keduniawian?
 b. Kapan firman Allah telah menolong Anda datang lebih dekat 
kepada Juruselamat?

Lehi mendorong keluarganya “dengan segenap pera-
saan orangtua yang lembut, agar mereka mau menyi-
mak perkataannya” (1 Nefi 8:37). Dia ingin mereka 
mengalami sukacita dan berkat- berkat Pendamaian 
Yesus Kristus seperti yang dia alami.

 5. Dalam jurnal tulisan suci Anda, tulislah sebuah gol 
untuk meningkatkan penelaahan Anda terhadap firman 

Allah.

Sewaktu Anda mengikuti dan berpegang erat pada 
firman Allah, Anda dapat mengatasi hambatan yang 
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akan menghalangi Anda untuk mengambil bagian 
dalam Pendamaian dan menerima sukacita sejati.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 8 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 3: HARI 3

1 Nefi 10–11
Pendahuluan
Ajaran Lehi tentang pohon kehidupan dan nubuat-
nya tentang orang- orang Yahudi meningkatkan hasrat 
Nefi untuk melihat, mendengar, dan mengetahui bagi 
dirinya sendiri segala sesuatu yang telah ayahnya lihat. 
Saat Nefi merenungkan segala sesuatu yang telah 
ayahnya katakan, dia “diangkat pergi di dalam Roh 
Tuhan” (1 Nefi 11:1) dan melihat penglihatan tentang 
pohon kehidupan bagi dirinya sendiri. Dalam peng-
lihatannya dia juga melihat kehidupan, pelayanan, 
dan kematian Juruselamat—Nefi menyaksikan kasih 
Juruselamat bagi kita. Sewaktu Anda menelaah pela-
jaran ini, renungkan apa yang dapat Anda pelajari dari 
teladan Nefi dalam mencari wahyu pribadi. Pikirkan 
juga kehidupan dan misi Juruselamat dan kasih- Nya 
yang besar bagi kita semua.

1 Nefi 10:1–16
Lehi bernubuat
Setelah menuturkan penglihatannya tentang pohon 
kehidupan, Lehi bernubuat tentang peristiwa- peristiwa 
masa depan. Nubuatnya dicatat dalam 1 Nefi 10:1–16. 
Bacalah 1 Nefi 10:4–6, dan tandai jawaban terhadap 
pertanyaan- pertanyaan berikut dalam tulisan suci Anda:

• Kapan Lehi bernubuat bahwa Mesias—Sang Juruse-
lamat—akan datang?

• Apa yang Lehi katakan yang akan terjadi kepada 
mereka yang tidak “bersandar kepada Penebus ini”?

1 Nefi 10:17–11:6
Nefi berupaya untuk melihat, mendengar, dan mengetahui 
kebenaran yang sama seperti ayahnya
Pertimbangkan skenario berikut, dan pikirkan tentang 
bagaimana orang- orang yang terlibat dalam situasi 
yang sama dapat memperoleh pengalaman yang se-
demikian berbeda: Tiga remaja menghadiri pertemuan 
Gereja yang sama. Salah seorang dari mereka berpikir 
pertemuan itu membosankan dan membuang- buang 
waktu. Yang lain berpikir pertemuan itu menyenang-
kan tetapi tidak belajar apa pun darinya. Yang ketiga 
merasa terangkat moralnya oleh Roh Kudus dan me-
nerima ilham pribadi dan arahan melampaui apa yang 
diajarkan di pertemuan itu.

Sewaktu Anda menelaah pengalaman Nefi dalam 
1 Nefi 10:17–11:6, perhatikan apa yang Nefi lakukan 
yang memperkenankan dia menerima wahyu tam-
bahan melampaui apa yang telah ayahnya ajarkan.

Bacalah 1 Nefi 10:17, dan garis bawahi apa yang Nefi 
rasakan setelah mendengarkan tentang penglihatan 
Lehi.

Bacalah 1 Nefi 10:19, dan temukan ungkapan yang 
mengajarkan bagaimana misteri Allah diungkapkan 
kepada kita.

Menurut 1 Nefi 10:19, mereka yang mencari dengan 
tekun menerima misteri Allah. Tulislah apa menurut 
Anda arti dari mencari dengan tekun.   
 

Nefi memberikan teladan yang sangat bagus tentang 
mencari ilham dengan tekun. Bacalah 1 Nefi 10:17–19 
dan 11:1–6; pilihlah dua dari tiga subjek yang terda-
pat di bagan di bawah ini—hasrat, kepercayaan, dan 
merenungkan; dan tulislah jawaban Anda terhadap 
pertanyaan- pertanyaan terkait di bagan itu.

Hasrat Apa yang Nefi hasratkan untuk diketahui? 
  
 
Menurut Anda apakah hasrat kita 
memengaruhi kemampuan kita menerima 
wahyu?   
 
Apa yang Anda hasratkan untuk Anda 
ketahui dari Tuhan?   
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Kepercayaan Beberapa hal apakah yang Nefi percayai 
sehingga menuntun pada wahyu?   
 
Menurut Anda apakah kepercayaan ini 
memengaruhi kemampuan kita untuk 
menerima wahyu saat ini?   
 
Apakah Anda percaya apa yang telah Tuhan 
ungkapkan kepada Anda?   
 

Merenungkan 
(berpikir secara 
mendalam; 
membuka 
pikiran dan hati 
Anda bagi Roh 
Kudus)

Apa yang terjadi sewaktu Nefi duduk 
merenung? (lihat 1 Nefi 11:1).   
 
Menurut Anda apakah merenung dapat 
menuntun pada wahyu?   
 
Apa yang dapat Anda lakukan untuk 
lebih banyak merenungkan Injil dalam 
kehidupan Anda?   
 

Ringkaslah sebuah asas Injil yang telah Anda pelajari 
dari pengalaman Nefi dengan melengkapi kalimat 
berikut: Allah mengungkapkan kebenaran kepada 
mereka semua yang   
 .

 1. Tulislah jawaban terhadap satu atau kedua perta-
nyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Kapan Anda pernah merasakan Allah menjawab doa Anda 
atau merasakan dorongan Roh saat Anda dengan tekun mencari 
bantuan atau bimbingan dari Tuhan?
 b. Apakah satu cara Anda dapat lebih tekun mencari ilham dari 
Tuhan?

1 Nefi 11:7–36
Nefi menyaksikan abdikasi Yesus Kristus
Nefi melanjutkan untuk merenungkan dan mencari 
bimbingan ilahi selama penglihatannya. Bacalah per-
nyataan berikut dari Presiden Boyd K. Packer, Presiden 
Kuorum Dua Belas Rasul, dan identifikasikan apa yang 
dia katakan adalah fokus utama dari penglihatan Nefi:

“Nubuat- nubuat mengenai Mesias muncul dalam Per-
janjian Lama. Tetapi Kitab Mormon mencatat sebuah 
penglihatan tentang peristiwa itu yang tidak memiliki 
kesetaraan dalam Perjanjian Lama.

Setelah orang- orangnya Lehi [meninggalkan 
Yerusalem], Lehi memperoleh sebuah penglihatan ten-
tang pohon kehidupan. Putranya, Nefi, berdoa untuk 
mengetahui maknanya. Sebagai jawaban, dia diberi 
sebuah penglihatan yang luar biasa tentang Kristus.

Dalam penglihatan itu dia melihat:

• Seorang gadis membopong anak di pelukannya,
• Orang yang akan mempersiapkan jalan—Yohanes 

Pembaptis,
• Pelayanan Putra Allah,
• Dua belas orang lainnya mengikuti Mesias,
• Langit terbuka dan para malaikat melayani mereka,
• Khalayak ramai diberkati dan disembuhkan,
• Penyaliban Kristus,
• Kebijaksanaan dan kesombongan dunia menentang 

pekerjaan- Nya (lihat 1 Nefi 11:14–36).

Penglihatan itu adalah pesan utama dari Kitab Mor-
mon” (“The Things of My Soul,” Ensign, Mei 1986, 
60–61).

Seorang malaikat menolong Nefi menemukan penaf-
siran tentang pohon kehidupan dan kemudian berta-
nya, “Tahukah engkau arti dari pohon yang ayahmu 
lihat?” (1 Nefi 11:21). Tinjaulah arti dari pohon itu 
dengan menggarisbawahi ungkapan yang Nefi dan 
malaikat itu gunakan untuk menguraikan pohon da-
lam 1 Nefi 11:21–24.

Bacalah 1 Nefi 11:16 dan garis bawahi pertanyaan 
sebelumnya yang telah malaikat itu tanyakan kepada 
Nefi. Anda mungkin ingin menulis dalam tulisan suci 
Anda bahwa kata abdikasi berarti dengan rela turun 
dari sebuah kedudukan yang berstatus tinggi untuk 
menolong atau memberkati orang lain.

Dalam 1 Nefi 11:17, 
identifikasikan jawaban 
Nefi terhadap pertanyaan 
malaikat. Apa yang Nefi 
ketahui? Apa yang tidak 
dia ketahui? Setelah 
tanggapan Nefi, malaikat 
itu memperlihatkan ke-
padanya bahwa abdikasi 
Yesus Kristus menun-
jukkan kasih Allah 
bagi kita.

Setelah Anda mempel-
ajari arti kata abdikasi, 
bacalah 1 Nefi 11:13–21, 
dan kemudian bacalah 
kutipan berikut dari 
Penatua Gerald N. Lund, 
yang pada waktu itu 
melayani sebagai anggota 
Tujuh Puluh, dan mere-
nungkan bagaimana kelahiran Juruselamat memperli-
hatkan abdikasi- Nya dan kasih- Nya bagi kita, “Inilah 
Yesus—seorang anggota Ke- Allah- an, Anak Sulung 

Adalah penting untuk men-
definisikan kata- kata sulit se-
waktu Anda menelaah tulisan 
suci. Ini akan menolong Anda 
memiliki pemahaman yang 
lebih baik tentang itu. Periksa 
catatan kaki tulisan suci, 
gunakan kamus, atau berkon-
sultasi dengan orangtua atau 
guru jika menemui kata- kata 
dalam penelaahan Anda yang 
tidak Anda pahami. Mungkin 
bermanfaat untuk menulis 
arti dari kata- kata ini dalam 
tulisan suci Anda.

Definisikan 
Kata- Kata Sulit
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Bapa, Pencipta, Yehova dalam Perjanjian Lama—seka-
rang meninggalkan kedudukan ilahi dan kudus- Nya; 
melepaskan diri- Nya sendiri dari segala kemuliaan 
serta keagungan itu dan memasuki tubuh dari seorang 
bayi mungil; tak berdaya, bergantung sepenuhnya 
kepada ibu dan ayah duniawi- Nya. Bahwa Dia tidak 
akan datang ke istana duniawi yang paling indah dan 
dibedung dengan kain ungu [tanda dari keturunan 
raja] serta bermandikan permata tetapi akan datang ke 
kandang sederhana adalah mencengangkan. Sedikit 
keheranan bahwa malaikat itu harus berkata kepada 
Nefi, ‘Lihatlah abdikasi Allah!’” (Jesus Christ, Key to the 
Plan of Salvation [1991], 16).

 2. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
apa itu maknanya bagi Anda bahwa Yesus Kristus “mau 

turun dari takhta- Nya” (“Ku Berdiri Kagum,” Nyanyian Pujian, 
no. 82) dan kedudukan- Nya yang mulia di dunia prafana untuk 
dilahirkan sebagai seorang bayi mungil.

Bacalah 1 Nefi 11:27, dan pertimbangkan bagai-
mana pembaptisan Juruselamat juga memperlihat-
kan abdikasi- Nya. Walaupun Dia tidak berdosa, Dia 
dibaptis untuk memperlihatkan kepatuhan- Nya pada 

hukum Allah. Itu juga memperlihatkan kasih- Nya bagi 
kita dengan memberikan teladan untuk diikuti.

Bacalah 1 Nefi 11:28–31, dan pikirkan tentang ba-
gaimana kehidupan pelayanan Yesus Kristus kepada 
orang lain memperlihatkan abdikasi- Nya. Perhatikan 
siapa yang Juruselamat layani dan sembuhkan.

 3. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda ba-
gaimana apa yang Anda baca dalam 1 Nefi 11:28–31 mem-

perlihatkan kasih Juruselamat bagi umat- Nya. Bagaimana Anda 
merasakan ini berkaitan dengan kasih- Nya bagi Anda saat ini?

Bacalah 1 Nefi 11:32–33, dan renungkan bagaimana 
penyaliban Yesus Kristus memperlihatkan abdikasi- 
Nya. Bacalah pernyataan berikut dari Penatua Earl C. 
Tingey, yang pada waktu itu sebagai anggota Presi-
densi Tujuh Puluh, dan carilah apa yang dia katakan 
tentang bagaimana Pendamaian Juruselamat memper-
lihatkan kasih- Nya dan memberkati Anda:

“Sebagai satu- satunya Orang yang dipilih untuk 
memenuhi persyaratan Pendamaian, Yesus Kristus 
melakukan abdikasi … untuk digoda, dicobai, diejek, 
dihakimi, dan disalib, meskipun Dia memiliki kuasa 
serta wewenang untuk mencegah tindakan- tindakan 
semacam itu.

“Presiden John Taylor menguraikan 
abdikasi Kristus dalam kata- kata indah 
berikut, ‘Lebih jauh diperlukan bahwa Dia 
harus turun di bawah segalanya, agar Dia 
dapat mengangkat orang lain melebihi 
segalanya ….’ [The Mediation and Atone-
ment (1882), 144].

Penderitaan Kristus di Getsemani melambangkan 
semua sifat Kristus yang paling mengagumkan, 
kasih- Nya yang murni. Di sini kita melihat bahwa Dia 
sungguh- sungguh mengasihi kita semua ….

Pendamaian merupakan sebuah peristiwa yang me-
mungkinkan kita untuk didamaikan dengan Allah .… 
Dalam hal keluarga, hal itu berarti dipersatukan lagi 
bersama- sama dan bersama Allah serta Putra- Nya, 
Yesus Kristus. Hal itu berarti kesedihan melalui per-
pisahan akan menjadi kebahagiaan melalui persatuan 
kembali” (“Rencana Kebahagiaan yang Besar,” Ensign 
atau Liahona, Mei 2006, 73–74).

Pendamaian Yesus Kristus adalah bagian penting dari 
abdikasi- Nya dan pernyataan kasih- Nya yang terbesar 
bagi kita.

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
bagaimana mengetahui tentang abdikasi Yesus Kristus 

memengaruhi perasaan dan kasih Anda bagi- Nya.
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Akhiri penelaahan hari ini dengan bernyanyi, mende-
ngarkan, atau membaca kata- kata dari nyanyian pujian 
“Ku Berdiri Kagum” (Nyanyian Pujian, no. 82). Perha-
tikan ungkapan yang bersaksi tentang apa yang telah 
Anda telaah hari ini. Renungkan mengapa berkat- 
berkat Pendamaian Yesus Kristus adalah “paling patut 
dihasratkan” dan “paling menyukakan” bagi Anda 
(lihat 1 Nefi 11:22–23). Seperti Nefi, sewaktu Anda 
mencari pemahaman dengan tekun melalui wahyu, 
Anda akan lebih dekat kepada Tuhan dan merasakan 
kuasa pengurbanan- Nya dalam kehidupan Anda dan 
sukacita yang didatangkan.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 10–11 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 3: HARI 4

1 Nefi 12–14
Pendahuluan
Laporan tentang penglihatan Nefi, yang dimulai dalam 
1 Nefi 11, berlanjut dalam 1 Nefi 12–14. Dalam peng-
lihatannya Nefi melihat tragedi- tragedi mengerikan, 
termasuk kehancuran akhir keturunannya. Dia melihat 
yang jahat menghilangkan kebenaran yang gamblang 
dan berharga dari Alkitab, menyebabkan banyak orang 
tersandung secara rohani. Meskipun demikian, peng-
lihatan Nefi juga memberi dia alasan untuk harapan 
yang besar di masa depan. Dia melihat Columbus dan 
kolonisasi Amerika. Dia melihat bahwa Tuhan akan 
mempersiapkan jalan untuk Pemulihan Injil, termasuk 
memulihkan banyak kebenaran yang gamblang dan 
berharga yang telah hilang. Nefi menyaksikan ba-
gaimana pada zaman terakhir Tuhan akan menolong 
dan melindungi mereka yang hidup dengan saleh. 
Sewaktu Anda menelaah 1 Nefi 12–14, renungkan 
pentingnya dalam kehidupan Anda akan kebenaran 
yang gamblang dan berharga yang diajarkan dalam 
Kitab Mormon dan tulisan suci zaman akhir. Sewaktu 
Anda berusaha hidup dengan saleh dan menghormati 
perjanjian- perjanjian Anda dengan Allah, Anda juga 
dapat menang atas yang jahat.

1 Nefi 12
Nefi melihat masa depan bangsa Nefi dan bangsa Laman
Dalam 1 Nefi 12, Nefi menguraikan apa yang dia lihat 
tentang masa depan keturunannya dan bagaimana 
mereka akan dipengaruhi oleh pengaruh yang dilu-
kiskan sebagai kabut kegelapan dan bangunan yang 
besar dan lapang. Dia menggunakan kata benih untuk 
merujuk pada keturunan.

Nefi melihat bahwa sebagian keturunannya akan 
menerima segala berkat Pendamaian. Meskipun 
demikian, dia juga melihat bahwa keturunannya pada 
akhirnya akan dihancurkan oleh orang- orang Laman. 
Bacalah 1 Nefi 12:19, dan garis bawahi alasan mengapa 
orang- orang Nefi dihancurkan. Pikirkan tentang ba-
gaimana Anda dapat menjaga terhadap kesombongan 
dan menghindari godaan dari yang jahat.

1 Nefi 13:1–9
Nefi melihat gereja yang besar dan keji
Lingkari olahraga berikut mana pun yang telah Anda 
mainkan atau tonton, dan tambahkan pada daftar 
olahraga lain apa pun yang telah Anda mainkan atau 
tonton:

Sepakbola

Kriket

Bola Basket

Bisbol

Tenis Meja

Tenis

Rugbi

Hoki Es

Bola Voli

Sepakbola Amerika

Dalam olahraga profesional, tim- tim sering kali mem-
pelajari pertandingan dan strategi yang lalu dari lawan 
mereka sebelum mereka berkompetisi. Memahami 
tujuan, metode, dan strategi lawan dapat menolong 
kita mempersiapkan diri untuk mempertahankan diri 
melawan mereka.

Dalam 1 Nefi 13, Nefi menguraikan apa yang dia lihat 
tentang mereka yang akan menentang Gereja Allah di 
zaman akhir. Bacalah 1 Nefi 13:1–6, dan identifikasi-
kan apa yang Nefi lihat yang akan dibentuk di antara 
orang- orang bukan Israel dan apa yang malaikat 
katakan tentang itu.

“Gereja yang besar dan keji” ini yang Nefi 
lihat tidak mewakili satu kelompok, 
golongan agama, atau gereja tertentu. 
Penatua Bruce R. McConkie dari Kuorum 
Dua Belas Rasul mendefinisikan itu 
sebagai “semua … organisasi dari nama 

atau sifat apa pun … yang dirancang untuk mengajak 
orang pada jalan yang menjauh dari Allah serta 
hukum- hukum- Nya dan dengan demikian dari 
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keselamatan di kerajaan Allah” (Mormon Doctrine, edisi 
ke- 2 [1966], 137–138). Anda mungkin ingin menulis 
definisi Penatua McConkie di sebelah 1 Nefi 13:4–6.

Bacalah 1 Nefi 13:8–9, serta identifikasikan hasrat dan 
motivasi dari gereja yang besar dan keji.

 1. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Mengapa Anda pikir adalah pen-

ting mengetahui bahwa Setan mengorganisasi kekuatannya 
untuk menjauhkan kita dari Allah dan hukum- hukum- Nya? 

Sewaktu Anda menelaah 1 Nefi 13 lebih lanjut, Anda 
akan melihat satu cara yang telah gereja yang besar 
dan keji itu usahakan untuk menghalangi mereka yang 
mencari Juruselamat.

1 Nefi 13:10–42
Nefi melihat masa depan orang- orang bukan Israel 
bersama Alkitab, Kitab Mormon, dan tulisan suci zaman 
akhir lainnya

Untuk memerangi dampak gereja yang besar dan 
keji, Tuhan mempersiapkan jalan untuk Pemulihan 
Injil- Nya. Dalam 1 Nefi 13, Nefi melihat sebelum-
nya peristiwa- peristiwa seperti Columbus dan kaum 
pilgrim yang datang ke tanah yang dijanjikan karena 
“Roh Allah … bekerja [berdiam] pada [mereka]” (lihat 
1 Nefi 13:12–13). Dia juga melihat sebelumnya Perang 
Kemerdekaan Amerika—ketika “orang- orang bukan 
Israel yang telah keluar dari penawanan” berperang 
melawan “induk orang- orang bukan Israel mereka 
[yang] dikumpulkan bersama … melawan mereka,” 
tetapi mereka “dibebaskan melalui kuasa Allah dari ta-
ngan segala bangsa yang lain” (lihat 1 Nefi 13:16–19).

Bacalah 1 Nefi 13:20–23, dan identifikasikan kitab yang 
Nefi lihat dibawa di antara mereka oleh para kolonis 
awal orang bukan Israel di tanah yang dijanjikan.

Tulislah “Alkitab” dalam tulisan suci Anda di sebelah 
1 Nefi 13:20. Nefi menjelaskan bahwa Alkitab akan 
menjadi “amat berharga” bagi kita (1 Nefi 13:23) dan 
bahwa ketika semula ditulis “itu memuat kegenapan 
Injil Tuhan” (1 Nefi 13:24). Gunakan 1 Nefi 13:26–
27, 29 untuk mengisi bagian kosong pada ringkasan 
berikut:

Gereja yang besar dan keji menghilangkan “ba-
nyak bagian yang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  dan paling 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; dan juga banyak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tuhan telah mereka ambil” dari Alkitab (1 Nefi 
13:26). Mereka menghilangkan hal- hal ini untuk 
“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  jalan Tuhan yang benar, agar mereka 
boleh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  mata dan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  hati 
anak- anak manusia” (1 Nefi 13:27). Karena hal- hal ini 
hilang, “amat sangat banyak orang  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” 
(1 Nefi 13:29).

Bacalah kembali ringkasan di atas setelah Anda meng-
isi bagian yang kosong.

Salah satu tujuan gereja yang besar dan keji itu adalah 
untuk “menyimpangkan jalan Tuhan yang benar” 
(1 Nefi 13:27) dengan mengambil sebagian besar dari 
kebenaran yang gamblang dan berharga. “Menyim-
pangkan” adalah menyebabkan mengesampingkan 
atau berpaling dari sesuatu yang benar. Pikirkan 
tentang akibat negatif dari mengesampingkan atau 
berpaling dari “jalan Tuhan yang benar.”

Gunakan tulisan suci Anda untuk menjawab 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Menurut 1 Nefi 13:34, apa yang akan Tuhan bawa 
karena belas kasihan? (Mungkin bermanfaat untuk 
mengetahui bahwa sebutan “Anak Domba” merujuk 
kepada Juruselamat, Yesus Kristus).   
 

• Dalam 1 Nefi 13:35–36, apa yang Juruselamat fir-
mankan yang akan disembunyikan untuk ditampil-
kan kepada orang- orang bukan Israel?   
 

• Dalam 1 Nefi 13:36, apa yang malaikat katakan yang 
ditulis dalam catatan yang disembunyikan—Kitab 
Mormon?   
 

• Di samping Kitab Mormon, “kitab- kitab lain” apa 
yang mungkin 1 Nefi 13:39 rujuk?   
 

Bacalah 1 Nefi 13:40–41, dan garis bawahi apa yang 
akan Kitab Mormon dan “kitab- kitab lain” ini sing-
kapkan kepada orang- orang. Adalah penting untuk 
diperhatikan bahwa kita harus datang kepada Juru-
selamat “menurut firman yang akan ditegakkan oleh 
mulut Anak Domba” (1 Nefi 13:41)—tulisan suci.
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menjadi salah seorang “umat perjanjian Tuhan” dan menjadi 
“ dipersenjatai dengan kebenaran” (hidup dengan saleh) telah 
menolong Anda menang atas godaan yang dapat menjauhkan 
Anda dari Allah dan hukum- hukum- Nya.

Nefi melihat bahwa pada zaman terakhir mereka yang 
mendukung gereja yang besar dan keji akan mengha-
dapi “kehancuran mereka sepenuhnya” (1 Nefi 14:3). 
Anda dapat memiliki keyakinan bahwa kerajaan Allah 
akan menang pada zaman terakhir.

 4. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 12–14 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 4: HARI 1

1 Nefi 15
Pendahuluan
Dalam 1 Nefi 15 Anda akan melihat perbandingan 
antara upaya tekun Nefi untuk menerima wahyu pri-
badi dan upaya tanpa iman kakak- kakaknya. Sewaktu 
Anda menelaah pasal ini, renungkan upaya yang Anda 
lakukan untuk menerima jawaban dan bimbingan dari 
Tuhan.

1 Nefi 15:1–11
Kakak- kakak Nefi mengeluh bahwa mereka tidak dapat 
memahami penglihatan Lehi
Banyak kegiatan menuntut upaya dari pihak kita 
sebelum kita dapat menikmati hasilnya. Pikirkan 
tentang sebuah kegiatan yang Anda berperan serta di 
dalamnya—seperti pekerjaan sekolah, memainkan alat 
musik, atau atletik—dan renungkan hubungan antara 
upaya yang Anda lakukan pada kegiatan itu dan hasil 
yang mengikuti. Carilah sebuah pola serupa sewaktu 
Anda menelaah 1 Nefi 15. Perhatikan bagaimana 
mengerahkan upaya berkaitan dengan mempelajari 
kebenaran rohani dan menerima wahyu dari Tuhan.

Setelah berupaya dengan tekun untuk memahami 
penglihatan serta ajaran- ajaran ayahnya dan kemu-
dian menerima wahyunya sendiri, Nefi kembali ke 
tenda ayahnya. Di sana dia mendapati kakak- kakaknya 
saling berbantah. Selidiki 1 Nefi 15:1–3, dan identifika-
sikan apa yang mereka diskusikan.

Melalui penggalan dari penglihatan Nefi ini, kita belajar 
Kitab Mormon dan tulisan suci zaman akhir me-
mulihkan kebenaran yang gamblang dan berharga 
yang menolong kita mengetahui bahwa Yesus 
Kristus adalah Putra Allah dan menolong kita me-
ngetahui bagaimana cara datang kepada- Nya.

 2. Tulislah jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan 
berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana kebenaran yang gamblang dan berharga dalam 
Kitab Mormon dan tulisan suci zaman akhir lainnya telah meme-
ngaruhi kesaksian Anda tentang Yesus Kristus?
 b. Bagaimana mereka telah menolong Anda memahami dan 
menjalani Injil- Nya?

Gunakan beberapa saat 
untuk mengevaluasi 
seberapa baik penela-
ahan tulisan suci Anda 
menolong Anda datang 
lebih dekat kepada Juru-
selamat.

1 Nefi 14:1–17
Nefi melihat pertempuran 
antara gereja yang besar 
dan keji dan Gereja Anak 
Domba Allah
Dalam 1 Nefi 14 kita 
membaca tentang 
pertempuran antara 
gereja yang besar dan 
keji dan Gereja Anak 
Domba Allah. Bacalah 

1 Nefi 14:10–13, dan identifikasikan sisi mana akan 
memiliki lebih banyak orang. Perhatikan dalam 1 Nefi 
14:12 mengapa jumlah orang yang mendukung Gereja 
Anak Domba akan sedikit dan mengapa gereja yang 
besar dan keji dapat mengumpulkan khalayak ramai 
bersama.

Bagaimana Anda akan merasakan jika Anda kalah 
jumlah dan bertarung dalam sebuah perang? Bacalah 
1 Nefi 14:14, dan garis bawahi ungkapan yang meng-
identifikasi bantuan yang “para orang suci dari gereja 
Anak Domba” dan “umat perjanjian Tuhan” akan 
terima sewaktu mereka bertarung melawan yang jahat.

Sebuah asas Injil penting yang diajarkan dalam 1 Nefi 
14:1–17 adalah sewaktu kita hidup dengan saleh 
dan menaati perjanjian- perjanjian kita, kuasa 
Allah akan menolong kita menang atas yang jahat.

 3. Tulislah sebuah alinea pendek dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda yang menjelaskan bagaimana 

Ketika menuliskan pemikiran 
Anda tentang tulisan suci, 
pastikan untuk memberikan 
cukup waktu kepada diri sen-
diri. Walaupun Anda berusaha 
menyelesaikan sebuah tugas, 
secara saksama renungkan 
pertanyaan itu. Beberapa 
pertanyaan memerlukan 
waktu dan pemikiran untuk 
menjawab dengan baik. Ca-
rilah bimbingan Roh Kudus 
sewaktu Anda menulis.

Tulislah Pemikiran 
Anda tentang 
Tulisan Suci
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Dalam 1 Nefi 15:6–7, garis bawahi apa yang meresah-
kan kakak- kakak Nefi dan menyebabkan perbantahan. 
Menurut 1 Nefi 15:3, mengapa sulit bagi mereka untuk 
memahami ajaran- ajaran Lehi?   
 

Bacalah 1 Nefi 15:8, dan garis bawahi pertanyaan yang 
Nefi ajukan kepada kakak- kakaknya. Mengapa ini 
adalah pertanyaan yang logis bagi Nefi untuk diajukan 
setelah apa yang baru saja dia alami?

Garis bawahi tanggapan kakak- kakaknya dalam 1 Nefi 
15:9. Kata karena dalam ayat ini berarti sebab. Dengan 
perkataan lain, kakak- kakak Nefi menjelaskan, “Kami 
belum bertanya kepada Tuhan karena Dia tidak berbi-
cara kepada kami.”

 1. Bayangkan Anda memiliki seorang teman yang tidak 
bertanya kepada Tuhan untuk memperoleh bimbingan ka-

rena dia tidak percaya Dia, bagaimana dia akan menjawab. Tela-
ahlah 1 Nefi 15:11, dan renungkan nasihat yang Nefi berikan 
kepada kakak- kakaknya tentang mendapatkan jawaban dari 
Tuhan. Kemudian, dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tu-
lislah sepucuk surat yang mendorong teman Anda untuk berta-
nya kepada Allah dengan iman. Bagikan nasihat Nefi dan 
perasaan Anda sendiri tentang doa dalam surat itu.

Satu asas Injil yang dapat kita pelajari dari tindakan 
serta pengalaman Nefi dan kakak- kakaknya adalah 
bahwa jika kita bertanya kepada Tuhan dengan 
iman dan mematuhi perintah- perintah- Nya, maka 
kita akan dipersiapkan untuk menerima wahyu 
dan bimbingan yang lebih besar dari- Nya.

 2. Pilihlah salah satu pertanyaan di bawah ini, dan ja-
wablah itu dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apa yang akan Anda katakan untuk menolong anggota baru 
Gereja memahami apa yang dituntut dari kita supaya diajar dan 
dibimbing oleh Tuhan?
 b. Bagaimana upaya Anda untuk mempelajari kebenaran rohani 
dan mencari bimbingan Tuhan telah memengaruhi kemampuan 
Anda untuk merasakan Roh dan memahami Injil?

Suatu waktu pada hari berikutnya, bagikan jawaban 
Anda terhadap tugas di atas kepada orangtua, anggota 
keluarga lainnya, pemimpin Gereja, atau guru. Se-
waktu Anda melakukan, ajaklah orang itu untuk mem-
bagikan pengalaman kepada Anda tentang kapan dia 
mengerahkan upaya dan iman untuk mencari bantuan 
dan bimbingan Bapa Surgawi.

1 Nefi 15:12–20
Nefi menjelaskan pencerai- beraian dan pengumpulan Israel
Kakak- kakak Nefi bingung tentang nubuat dan 
ajaran- ajaran Lehi mengenai pohon zaitun dan orang- 
orang bukan Israel (lihat 1 Nefi 15:7; lihat juga 1 Nefi 

10:12–15). Nefi menjelaskan bahwa pencerai- beraian 
cabang- cabang alami dari pohon zaitun menyimbol-
kan pencerai- beraian jasmani dan rohani bani Israel 
(umat perjanjian Allah) karena ketidakpatuhan me-
reka. Dalam keadaan mereka yang tercerai- berai, me-
reka kehilangan pengetahuan tentang Injil, seperti juga 
identitas mereka sebagai anggota bani Israel. Sebagai 
bagian dari pengumpulan bani Israel pada zaman 
akhir, orang- orang di seluruh bumi akan menerima 
Injil yang dipulihkan dan menyadari bahwa mereka 
adalah umat perjanjian Tuhan (lihat 1 Nefi 15:14–15).

Bacalah 1 Nefi 15:14, dan tandai betapa Israel yang 
tercerai- berai akan memahami pada zaman akhir.

Nefi mengajarkan bahwa mereka yang bergabung 
dengan Gereja adalah seolah- olah mereka dientenkan 
“ke pohon zaitun sejati” (1 Nefi 15:16). Dia juga me-
ngatakan bahwa, seperti pencerai- beraian bani Israel, 
pengentenan atau pengumpulan ini akan terjadi “de-
ngan cara melalui orang- orang bukan Israel” (1 Nefi 
15:17). Mungkin bermanfaat untuk dipahami bahwa 
“dalam tulisan suci, orang- orang bukan Israel memiliki 
beberapa arti. Kadang- kadang itu menandakan orang- 
orang dari garis keturunan Israel, kadang- kadang 
orang- orang bukan dari garis keturunan Yahudi, dan 
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kadang- kadang bangsa- bangsa yang tanpa Injil, 
meskipun mungkin ada sebagian darah Israel di antara 
orang- orang tersebut. Penggunaan yang terakhir ini 
khususnya mencirikan kata tersebut sebagaimana 
digunakan dalam Kitab Mormon” (Penuntun bagi 
Tulisan Suci, “Orang- Orang Bukan Israel,” scriptures.
lds.org).

Tuhan memegang janji- janji- Nya dan mengingat 
perjanjian- perjanjian- Nya dengan anak- anak- Nya. 
Dia menghasratkan semua anak- Nya untuk mene-
rima berkat- berkat dari Injil abadi (lihat 1 Nefi 15:18). 
Upaya Anda untuk membagikan Injil kepada teman 
dan keluarga serta komitmen Anda untuk melayani 
misi dengan terhormat menolong menggenapi nubuat 
Lehi.

1 Nefi 15:21–36
Nefi menjawab pertanyaan- pertanyaan kakak- kakaknya 
tentang penglihatan Lehi dari pengalamannya sendiri
Sisa dari 1 Nefi 15 mencakup pertanyaan- pertanyaan 
kakak- kakak Nefi yang ditanyakan kepadanya tentang 
mimpi Lehi. Mereka bertanya, “Apa arti batang dari 
besi yang ayah kita lihat, yang menuntun ke pohon 
itu?” (1 Nefi 15:23). Bacalah jawaban Nefi dalam 1 Nefi 
15:24–25, dan identifikasikan berkat- berkat yang di-
janjikan kepada mereka yang menyimak firman Allah 
dengan tekun. Dalam pernyataan berikut dari Presiden 
Ezra Taft Benson tentang kuasa dari firman Allah, garis 

bawahi ungkapan yang serupa dengan apa yang Nefi 
ajarkan:

• “Firman Allah bukan hanya akan menuntun kita 
pada buah yang patut dihasratkan melebihi segala 
hal yang lain, tetapi dalam firman Allah dan mela-
luinya kita dapat menemukan kuasa untuk melawan 
godaan, kuasa untuk menghalangi pekerjaan Setan 
dan para utusannya.”

• “Firman Allah … memiliki kuasa untuk memben-
tengi para Orang Suci dan mempersenjatai mereka 
dengan Roh sehingga mereka dapat melawan yang 
jahat, berpegang erat pada yang baik, dan menemu-
kan sukacita dalam kehidupan ini.”

• “Keberhasilan dalam kesalehan, kuasa untuk 
menghindari penipuan dan melawan godaan, 
bimbingan dalam kehidupan kita sehari- hari, 
menyembuhkan jiwa—ini hanyalah sebagian janji 
yang telah Tuhan berikan kepada mereka yang 
akan datang pada firman- Nya .… Bagaimanapun 
tekunnya kita mungkin di bidang- bidang lain, 
berkat- berkat khusus akan ditemukan hanya 
dalam tulisan suci, hanya dengan datang pada 
firman Tuhan dan berpegang erat padanya sewaktu 
kita melakukan perjalanan kita melewati kabut 
kegelapan menuju pohon kehidupan” (“The Power 
of the Word,” Ensign, Mei 1986, 80, 82).

Adalah vital bahwa kita memegang firman Allah me-
lalui penelaahan tulisan suci, doa, dan mendengarkan 
para pemimpin yang diilhami.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, rancang-
lah sebuah poster kecil yang mempromosikan firman 

Allah. Pastikan untuk memasukkan berkat- berkat yang Nefi janji-
kan kepada mereka yang berpegang erat pada firman Allah. 
Anda mungkin juga ingin mencatat sumber- sumber untuk mene-
mukan firman Allah.

Pertimbangkan untuk menuliskan asas berikut dalam 
tulisan suci di dekat 1 Nefi 15:24–25: Menelaah dan 
mengikuti firman Allah setiap hari memperkuat 
kita melawan godaan Setan.

 4. Untuk menolong memperkuat kesaksian Anda ten-
tang asas ini, jawablah satu atau kedua pertanyaan beri-

kut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Pengalaman yang berkaitan dengan penelaahan tulisan suci 
pribadi Anda apakah yang telah menolong Anda mengetahui 
bahwa asas ini adalah benar? 
 b. Bagaimana Anda dapat menemukan apakah asas ini adalah 
benar?

Dalam mimpi Lehi, mereka yang berpegang erat pada 
batang besi dituntun dengan aman melewati kabut 
kegelapan menuju pohon kehidupan. Dalam 1 Nefi 
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15:26, kakak- kakak Nefi meminta dia untuk menje-
laskan arti dari sungai yang berada di dekat pohon 
kehidupan. Lihat dalam 1 Nefi 15:27–29, dan identifi-
kasikan melukiskan apa sungai itu.

Bacalah 1 Nefi 15:32–36. Mengapa kakak- kakak Nefi 
telah diresahkan oleh ajaran- ajaran ini?

 5. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagian- bagian manakah dari mimpi Lehi dan penafsiran Nefi 
tentang mimpi itu yang memperlihatkan kasih dan kepedulian 
Allah bagi kakak- kakak Nefi?
 b. Bagaimana Anda melihat kasih dan kepedulian Allah bagi 
Anda dalam 1 Nefi 15?

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 15 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 4: HARI 2

1 Nefi 16
Pendahuluan
Merasakan kekuatan perkataan Nefi, kakak- kakaknya 
merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Se-
waktu keluarga itu melakukan perjalanan di padang 
belantara, Tuhan memberi mereka Liahona untuk 
membimbing mereka dalam perjalanan. Keluarga itu 
mengalami banyak kesulitan sewaktu mereka mela-
kukan perjalanan, termasuk busur- busur mereka yang 
kehilangan daya rentangnya dan patahnya busur Nefi, 
yang membatasi mendapatkan makanan. Sementara 
sebagian besar keluarga menggerutu sebagai akibat 
dari kerugian ini, Nefi membuat sebuah busur baru 
dan mencari nasihat Tuhan tentang ke mana akan 
berburu. Menelaah 1 Nefi 16 memberikan kesempatan 
bagi Anda untuk mempertimbangkan bagaimana 
Anda mungkin menanggapi baik koreksi maupun 
kesengsaraan. Sama seperti Tuhan membimbing 
keluarga Lehi melewati kesulitan mereka, Dia akan 
membimbing Anda melewati tantangan- tantangan 
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Sewaktu Anda menelaah 1 Nefi 16:7–10 dan ringkasan 
pasal, tinjaulah kembali jawaban Anda terhadap tiga 
pertanyaan pertama (lihat juga Alma 37:38). Bacalah 
1 Nefi 16:17–19 untuk menentukan apakah Anda men-
jawab pertanyaan keempat dengan benar (jawaban 
yang benar ada pada akhir pelajaran ini).

Bahkan ketika kita patuh, kita masih akan mengalami 
pencobaan. Banyak dari pencobaan- pencobaan yang 
kita hadapi bukan akibat dari membuat pilihan yang 
salah. Alih- alih itu datang kepada kita sebagai akibat 
alami dari kehidupan fana, tetapi itu memberi kita 
kesempatan untuk belajar dan tumbuh selama perja-
lanan fana kita, sama seperti yang Juruselamat alami 
(lihat A&P 122:7–8).

Berdasarkan pada uraian Nefi tentang bola dalam 
1 Nefi 16:10, bagaimana karunia seperti itu bisa men-
jadi bermanfaat bagi Lehi dan keluarganya sewaktu 
mereka melakukan perjalanan menuju tanah terjanji-
kan? Temukan dan tandai bagaimana Liahona membe-
rikan manfaat bagi keluarga Lehi dalam 1 Nefi 16:16.

Selidiki 1 Nefi 16:20–22, dan identifikasikan bagai-
mana beberapa dari keluarga Lehi bereaksi ketika Nefi 
mematahkan busurnya. Telaahlah 1 Nefi 16:23–25, 30–
32, dengan mencari reaksi Nefi terhadap pencobaan 
ini. Bagaimana reaksinya memengaruhi keluarganya?

 2. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Beberapa hal apakah yang telah 

Anda pelajari dengan membandingkan reaksi yang berbeda dari 
Nefi dan keluarganya terhadap pencobaan yang sama?

Alih- alih mengeluh, Nefi membuat sebuah busur baru 
dan kemudian mencari bimbingan untuk mengetahui 
ke mana menemukan makanan. Teladan Nefi menun-
jukkan bahwa jika kita melakukan semua yang dapat 
kita lakukan dan juga mencari arahan Tuhan, maka 
Dia akan menolong kita melewati kesulitan kita. 

Selama peristiwa- peristiwa ini, Tuhan menjelaskan 
kepada Lehi bagaimana Liahona bekerja. Dalam 1 Nefi 
16:26–29, carilah apa yang dikehendaki Tuhan untuk 
membimbing keluarga Lehi melalui Liahona.

 3. Bayangkan Anda sedang mengajar seorang anak kecil 
tentang Liahona. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda, jelaskan dengan istilah- istilah sederhana bagaimana Lia-
hona membimbing keluarga Lehi dan apa yang harus mereka la-
kukan supaya itu terus membimbing mereka.

 4. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimana Liahona memperlihat-

kan kepada kita bahwa “melalui sarana yang kecil Tuhan 
dapat mendatangkan apa yang besar”? (1 Nefi 16:29).
Seperti orang- orangnya Lehi, Tuhan telah mem-
beri Anda banyak karunia untuk menolong Anda 

dalam kehidupan Anda jika Anda dengan rendah hati 
mencari dan mengikuti nasihat- Nya.

1 Nefi 16:1–6
Nefi menanggapi sikap menggerutu dari kakak- kakaknya
Pernahkah Anda melihat seseorang dikoreksi atau 
dihardik karena berperilaku buruk? Bagaimana orang 
itu bereaksi?

Laman dan Lemuel merasa dihardik oleh Nefi ketika 
dia mengajar mereka bahwa yang jahat akan ditolak 
dan tidak diperkenankan untuk mengambil bagian da-
lam pohon kehidupan (lihat 1 Nefi 15:36–16:1). Bacalah 
1 Nefi 16:1–2, dan garis bawahi bagaimana Nefi me-
ngatakan bahwa beberapa orang bereaksi mendengar-
kan kebenaran ketika mereka tidak menjalankannya.

Ungkapan “menyayat mereka ke lubuk hati terdalam” 
berarti bahwa itu mengekspos kesalahan mereka. 
Menurut Anda apa arti “yang bersalah memandang 
kebenaran adalah keras”?   
 

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, daftarlah 
beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menjadi 

patuh bahkan ketika kebenaran adalah keras untuk didengar dan 
“menyayat [Anda] ke lubuk hati terdalam” (1 Nefi 16:2). Me-
ngapa Anda pikir sebagian remaja mendapati itu sulit untuk 
menjadi patuh terhadap kebenaran tertentu? Bandingkan daftar 
Anda dengan apa yang Nefi beri tahukan kepada Laman dan 
Lemuel dalam 1 Nefi 16:3–4.

Menurut 1 Nefi 16:5, bagaimana Laman dan Lemuel 
memilih untuk menanggapi pengajaran Nefi? Kata 
atau ungkapan apakah dalam ayat ini yang mengurai-
kan apa yang hendaknya kita lakukan ketika kebe-
naran menyayat kita ke lubuk hati terdalam? Tandai 
jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan ini dalam 
tulisan suci Anda.

1 Nefi 16:7–33
Keluarga Lehi dibimbing oleh Liahona
Tandai pernyataan- pernyataan berikut dengan 
benar (B) atau salah (S) dalam kuis ini dengan 
melingkari jawaban Anda:

B S Nefi menikahi putri sulung Ismael.
B S Lehi diberi sebuah kompas mirip bola yang 

disebut Liahona.
B S Bola bulat itu memiliki empat jarum yang 

memberikan arahan kepada Lehi dan keluar-
ganya.

B S Setelah keluarga Lehi menerima bola itu, per-
jalanan mereka di padang belantara menjadi 
mudah.
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menerima bimbingan pribadi. Bacalah tiga pernyataan 
berikut mengenai beberapa dari karunia- karunia ini, 
dan renungkan bagaimana masing- masing karunia 
dari Tuhan ini serupa dengan Liahona.

Berkat Bapa Bangsa
Presiden Thomas S. Monson merujuk pada berkat bapa 
bangsa sebagai Liahona pribadi:

“Tuhan yang sama yang menyediakan 
sebuah Liahona bagi Lehi memberikan 
bagi Anda dan bagi saya saat ini sebuah 
karunia yang langka dan berharga untuk 
memberikan arahan dalam hidup kita, 
untuk menandai bahaya- bahaya bagi kea-

manan kita, dan untuk memetakan jalan, bahwa 
lintasan yang aman—bukan ke sebuah tanah terjanji-
kan, tetapi ke rumah surgawi kita. Karunia yang 
padanya saya rujuk dikenal sebagai berkat bapa bangsa 
Anda. Setiap anggota Gereja yang layak berhak untuk 
menerima harta yang sedemikian berharga dan tak 
ternilai ….

… Berkat Anda bukanlah untuk dilipat dengan rapi 
dan disimpan. Itu bukanlah untuk dibingkai atau di-
publikasikan. Alih- alih, itu untuk dibaca. Itu untuk di-
cintai. Itu untuk diikuti. Berkat bapa bangsa Anda akan 
menjaga Anda melewati malam yang paling gelap. Itu 
akan membimbing Anda melewati bahaya- bahaya ke-
hidupan .… Berkat bapa bangsa Anda bagi Anda ada-
lah sebuah Liahona pribadi untuk memetakan langkah 
Anda dan membimbing jalan Anda” (“Your Patriarchal 
Blessing: A Liahona of Light,” Ensign, November 1986, 
65–66).

Tulisan Suci dan Perkataan Para Nabi
Penatua W. Rolfe Kerr, yang pada waktu 
itu melayani sebagai anggota Tujuh Puluh, 
menegaskan bahwa firman Kristus dan 
para hamba- Nya adalah sebuah Liahona 
rohani, “Firman Kristus dapat menjadi 
sebuah Liahona pribadi bagi kita 

masing- masing, yang memperlihatkan jalan kepada 
kita. Janganlah kita menjadi malas karena mudahnya 
jalan itu. Marilah kita di dalam iman memusatkan 
firman Allah dalam benak dan hati kita seperti yang 
tertulis di dalam tulisan suci dan seperti yang telah 
diucapkan oleh para nabi, pelihat, serta pewahyu yang 
hidup. Marilah kita dengan iman dan ketekunan 
bergirang hati dalam firman Kristus, karena firman 
Kristus akan menjadi Liahona rohani kita dalam segala 
hal yang hendaknya kita lakukan” (“Firman Kristus—
Liahona Rohani Kita,” Ensign atau Liahona, Mei 
2004, 37).

Roh Kudus
Penatua David A. Bednar dari Kuorum 
Dua Belas Rasul membandingkan Roh 
Kudus dan Liahona, “Sewaktu kita 
berusaha untuk menyelaraskan sikap dan 
tindakan kita dengan kebajikan, maka Roh 
Kudus menyertai kita hari ini sebagaimana 

Liahona menyertai Lehi dan keluarganya di zaman 
mereka. Faktor utama yang menyebabkan Liahona 
bekerja bagi Lehi juga akan mengundang Roh Kudus 
ke dalam hidup kita. Dan faktor utama yang 
menyebabkan Liahona tidak bekerja di zaman dahulu 
juga akan menyebabkan kita menjauhkan diri kita dari 
Roh Kudus di zaman sekarang” (“Agar Roh- Nya Selalu 
Menyertai Kita,” Ensign atau Liahona, Mei 2006, 30).

 5. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
dua atau tiga cara bahwa berkat bapa bangsa, tulisan 

suci dan perkataan para nabi, atau Roh Kudus adalah seperti Lia-
hona.

 6. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, uraikan 
suatu waktu ketika mengikuti arahan dari salah satu 

sumber yang tertera di atas menuntun Anda pada diterimanya 
bimbingan dari Tuhan?

1 Nefi 16:34–39
Para putri Ismael meratapi kematiannya, dan Laman 
berkomplot untuk membunuh Lehi serta Nefi
Dalam 1 Nefi 16:34–38 kita belajar bahwa Ismael 
meninggal setelah melakukan perjalanan berhari- hari 
di padang belantara. Para putrinya amat meratapi 
kematian ayah mereka, dan beberapa dari keluarganya 
menggerutu terhadap Lehi serta Nefi dan ingin kem-
bali ke Yerusalem. Laman bahkan bersekongkol untuk 
membunuh Nefi dan Lehi. Sekali lagi kakak- kakak 
Nefi memperlihatkan kelemahan dan ketidaksetiaan 
mereka karena mereka tidak mencari kehendak Tuhan. 
Mereka menolak Roh Kudus dan bantuan yang akan 
Dia berikan kepada mereka.

Bacalah 1 Nefi 16:39, dan temukan apa yang Tuhan 
lakukan dalam situasi ini. Dari apa yang Anda pelajari 
dalam ayat ini, mengapa Tuhan mendera kita?   
 

Tuhan membimbing dan mendera kita untuk man-
faat kita. Jika kita bertindak berdasarkan bimbingan 
atau penderaan yang kita terima dari Tuhan, Dia akan 
memberkati kita.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 16 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).
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Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
Jawaban kuis Benar/Salah: (1) S, (2) B, (3) S, (4) S.

UNIT 4: HARI 3

1 Nefi 17
Pendahuluan
Setelah melakukan perjalanan delapan tahun di padang 
belantara, keluarga Lehi tiba di sebuah tempat di dekat 
tepi laut. Mereka menyebut tempat itu Kelimpahan. Nefi 
mematuhi perintah Tuhan untuk membangun sebuah 
kapal. Dia juga menghardik kakak- kakaknya karena 
kejahatan mereka yang menghalangi mereka untuk 
menerima ilham dari Tuhan. Sewaktu Anda menelaah 
1 Nefi 17 dan teladan Nefi, Anda akan melihat bahwa 
melalui kepatuhan Anda dapat merampungkan semua 
yang telah Allah perintahkan. Anda juga akan belajar 
untuk mengenali dengan lebih baik bahwa Tuhan berbi-
cara kepada Anda melalui suara lembut dan tenang.

1 Nefi 17:1–51
Perjalanan keluarga Lehi menuju Kelimpahan, di mana Nefi 
diperintahkan untuk membangun sebuah kapal
Apakah Anda menggambarkan kehidupan Anda 
sebagai mudah atau sulit? Mengapa? Bacalah 1 Nefi 
17:1, 4, 6, dan lingkari kata- kata yang mengindikasikan 
apakah waktu yang Nefi dan keluarganya lewatkan di 
padang belantara adalah mudah atau sulit.

Bacalah 1 Nefi 17:3, dan identifikasikan alasan yang 
Nefi berikan mengapa keluarganya diberkati selama 
masa sulit ini—itu dimulai dengan kata jika. Tandai 
asas ini dalam tulisan suci Anda.

Asas- asas Injil sering kali 
dinyatakan dalam tulisan 
suci dalam bentuk “jika- 
maka.” Bentuk “jika- 
maka” ini juga dapat 
dilihat dalam arahan 
kehidupan individu, 
seperti juga keluarga dan 
seluruh bangsa. Kata 
jika menggambarkan 
tindakan kita, dan maka 
menjelaskan akibat atau 
berkat yang akan kita te-
rima karena tindakan itu. 
Sementara 1 Nefi 17:3 

Sewaktu Anda menelaah 
tulisan suci carilah kata atau 
ungkapan seperti “demiki-
anlah kita melihat,” “oleh 
karena itu,” “karenanya,” 
“lihatlah,” atau “jika … 
maka …” Itu sering kali 
mengindikasikan kapan per-
nyataan tentang ajaran atau 
asas Injil diberikan.

Pelajari Bagaimana 
Mengidentifikasi 
Asas dan Ajaran

tidak memuat kata maka, itu tidak menggambarkan 
tindakan dan berkat yang akan mengikuti. Bagaimana 
Anda akan menyatakan asas yang Nefi persaksikan 
tentangnya dengan kata- kata Anda sendiri? Jika 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , maka   
 .

Perhatikan bagaimana asas ini diilustrasikan dalam 
1 Nefi 17:2, 12–13. Sewaktu Anda membaca ayat- 
ayat ini, tandai beberapa cara Tuhan memperkuat 
dan memberkati Nefi dan keluarganya ketika mereka 
menaati perintah- perintah. Carilah bukti tambahan 
tentang kebenaran dari asas ini sewaktu Anda melan-
jutkan menelaah pengalaman Nefi.

 1. Luangkan waktu untuk menjawab dengan penuh 
makna pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal pene-

laahan tulisan suci Anda. Latihan ini akan menolong Anda meli-
hat bahwa Nefi terus menjalankan asas yang dia nyatakan dalam 
1 Nefi 17:3, sementara anggota keluarga lainnya lalai menjalan-
kannya. Ingatlah untuk memikirkan tentang bagaimana asas ini 
berlaku dalam kehidupan Anda sendiri.
 a. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Nefi untuk lakukan? (li-
hat 1 Nefi 17:7–8). Apa yang mungkin sulit tentang mematuhi 
perintah ini?
 b. Apa yang mengesankan Anda tentang tanggapan Nefi terha-
dap perintah ini? (lihat 1 Nefi 17:9–11, 15–16). Bagaimana 
kakak- kakaknya menanggapi? (lihat 1 Nefi 17:17–21). Apa yang 
dapat Anda pelajari dari tanggapan- tanggapan ini.
 c. Nefi menjawab kepada kakak- kakaknya dengan mengingat 
pengalaman Musa. Bagaimana Tuhan menolong Musa meram-
pungkan tugas yang dia diperintahkan untuk lakukan? (lihat 
1 Nefi 17:23–29). Bagaimana kakak- kakak Nefi seperti anak- 
anak Israel? (lihat 1 Nefi 17:30, 42).
 d. Apakah ada beberapa perintah yang sulit bagi Anda? Bagai-
mana Anda dapat menanggapi tugas atau perintah yang sulit 
dari Allah seperti yang Nefi dan Musa alami?

Ketika Anda telah menyelesaikan tugas di atas, bacalah 
ungkapan iman Nefi dalam 1 Nefi 17:50.

Bacalah 1 Nefi 17:51, dan terapkan ayat ini bagi diri 
Anda sendiri dengan menambahkan nama Anda 
setelah kata “saya” dan mengganti ungkapan “mem-
bangun sebuah kapal” dengan sebuah perintah yang 
Anda catat dalam pertanyaan d di atas.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang sebuah pengalaman (milik Anda sendiri atau 

yang dari seseorang yang Anda kenal) yang menolong Anda un-
tuk mengetahui bahwa jika kita setia kepada Allah, Dia akan me-
nolong Anda merampungkan apa pun yang Dia minta dari Anda.

Asas yang Nefi teladankan dalam 1 Nefi 17 dan di 
sepanjang hidupnya adalah bahwa jika kita menaati 
perintah- perintah, maka Tuhan akan memperkuat 
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kita dan menyediakan cara bagi kita untuk meram-
pungkan apa yang telah Dia perintahkan.

1 Nefi 17:45–55
Nefi menghardik kakak- kakaknya karena kejahatan mereka
Bacalah 1 Nefi 17:48, 53–54, dan identifikasikan me-
ngapa Nefi “mengulurkan tangan[nya] kepada kakak- 
kakak[nya].”

Menurut 1 Nefi 17:53, apa yang Tuhan lakukan kepada 
kakak- kakak Nefi? Mengapa?   
 

Kejutan yang diberikan kepada kakak- kakak Nefi 
adalah salah satu dari banyak cara yang telah Tuhan 
upayakan untuk berkomunikasi dengan mereka. Ba-
calah 1 Nefi 17:45, dan identifikasikan beberapa cara 
lain yang telah Tuhan usahakan untuk komunikasikan 
dengan mereka.

Renungkan kutipan berikut dari Presiden 
Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas 
Rasul, “Roh Kudus berbicara dengan 
suara yang Anda rasakan lebih daripada 
yang Anda dengarkan. Itu digambarkan 

sebagai ‘suara lembut tenang’ [A&P 85:6]. Dan saat 
kita berbicara tentang ‘mendengarkan’ bisikan Roh, 
paling sering orang menggambarkan sebuah dorongan 
rohani dengan mengatakan, ‘Saya memiliki pera-
saan ….’” (“Personal Revelation: The Gift, the Test, and 
the Promise,” Ensign, November 1994, 60).

Anda mungkin ingin menandai 1 Nefi 17:45 dan 
menuliskan asas berikut di sebelahnya: Roh Kudus 
berbicara dengan suara lembut, tenang sehingga 
kita merasakan lebih daripada kita mendengarkan.

 3. Tulislah jawaban atas pertanyaan- pertanyaan berikut 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Kapan Anda pernah merasakan Tuhan berbicara melalui su-
ara lembut, tenang? 
 b. Apa yang dapat Anda lakukan untuk merasakan dan menge-
nali suara lembut, tenang?

Tandai ungkapan berikut dalam 1 Nefi 17:45: “Dia te-
lah berfirman kepadamu dengan suara lembut tenang, 
tetapi kamu tidak lagi berperasaan, sehingga kamu 
tidak dapat merasakan firman- Nya.” Lihatlah kembali 
pada kalimat pertama dari 1 Nefi 17:45, dan identifika-
sikan sebuah alasan mengapa kakak- kakak Nefi telah 
menjadi “tidak lagi berperasaan.”

Bagaimana dosa dapat menghalangi kita untuk me-
rasakan Roh Kudus? Jenis hal lain apakah yang dapat 
mengalihkan kita untuk merasakan Roh Kudus?   
  
 

Presiden James E. Faust dari Presidensi Utama meng-
gunakan sebuah analogi untuk mengidentifikasi 
beberapa cara dosa dapat menghalangi kita untuk 
merasakan Roh Kudus:

“Telepon genggam banyak digunakan 
sebagai sarana komunikasi di zaman kita. 
Tetapi kadang- kadang, kita menemukan 
titik- titik mati dan sinyal tidak dapat 
diterima oleh telepon. Ini dapat terjadi 
ketika pemakai telepon berada di tero-

wongan atau ngarai, atau ketika ada gangguan lainnya.

Demikian halnya dengan komunikasi ilahi .… Kita 
sering meletakkan diri kita di titik- titik mati rohani—
tempat serta keadaan yang merintangi pesan ilahi. 
Beberapa dari titik- titik mati itu adalah kemarahan, 
pornografi, pelanggaran, mementingkan diri sendiri, 
dan keadaan lainnya yang menyinggung Roh” (”Apa-
kah Anda Telah Mendapatkan Pesan yang Benar?” 
Ensign atau Liahona, Mei 2004, 67).

 4. Renungkan seberapa baik Anda telah mendengarkan 
pesan- pesan yang telah Tuhan upayakan untuk 
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 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, daftarlah 
semua kata dan ungkapan dalam 1 Nefi 18:1–8 yang 

menguraikan upaya yang dikerahkan Nefi dan keluarganya. Ke-
mudian identifikasikan semua kata dan ungkapan yang memper-
lihatkan bagaimana Tuhan mengarahkan dan menolong mereka. 
Apa hubungan yang Anda lihat antara upaya Nefi dan bantuan 
yang dia terima dari Tuhan?

Pengalaman Nefi memperlihatkan bahwa untuk 
merampungkan apa yang Tuhan perintahkan, kita 
perlu mencari bantuan- Nya dan mengerahkan 
upaya kita sendiri.

 2. Pikirkan tentang sebuah situasi yang sekarang Anda 
berada di mana Anda memerlukan bantuan Allah. Tulislah 

dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda apa yang dapat Anda 
lakukan untuk mencari arahan Tuhan dan upaya apa yang mung-
kin Anda perlu lakukan.

1 Nefi 18:8–25
Laman dan Lemuel memimpin pemberontakan di atas 
kapal yang merintangi pelayaran ke tanah terjanjikan
Ketika kita mengalami pencobaan atau kesulitan 
dalam kehidupan, adalah hal biasa untuk bertanya- 
tanya mengapa kita menghadapi kesulitan seperti itu. 
Barangkali Anda atau seseorang yang Anda kenal telah 
bertanya “Mengapa?” selama masa sulit.

berkomunikasi dengan Anda baru- baru ini. Daftarlah dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda “titik- titik mati rohani”—si-
tuasi dan tempat yang dapat menghalangi Anda untuk menerima 
suara lembut, tenang—dan apa yang akan Anda lakukan untuk 
menghindarinya.

Anda dapat menerima komunikasi dari Tuhan melalui 
suara lembut, tenang sewaktu Anda berupaya untuk 
menjadi layak dan memerhatikan dorongan yang 
lembut ini.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 17 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 4: HARI 4

1 Nefi 18–19
Pendahuluan
Mengikuti arahan Tuhan, Nefi dan keluarganya menye-
lesaikan pembangunan kapal dan siap berlayar ke tanah 
terjanjikan. Selama pelayaran mereka, banyak orang di 
atas kapal, dipimpin oleh Laman dan Lemuel, mem-
berontak. Sebagai akibatnya, Liahona berhenti bekerja 
dan sebuah badai besar mengancam nyawa setiap orang 
di atas kapal. Setelah para pemberontak bertobat dan 
Nefi berdoa dengan iman, Liahona mulai bekerja dan 
Tuhan menenangkan badai dan kembali mengarahkan 
pelayaran mereka. Setelah tiba di tanah terjanjikan, Nefi 
mendesak keluarganya untuk mengingat Juruselamat 
dan mempersamakan tulisan suci bagi diri mereka sen-
diri. Sewaktu Anda menelaah 1 Nefi 18–19, persamakan 
pengalaman Nefi dalam menghadapi pencobaan dengan 
tantangan- tantangan yang harus dihadapi dalam penco-
baan Anda sendiri. Berupayalah mengikuti teladan Nefi.

1 Nefi 18:1–8
Keluarga Lehi mempersiapkan diri untuk berlayar ke tanah 
terjanjikan
Mengapa penting untuk baik bekerja dengan tekun 
maupun mencari arahan dari Tuhan? Bagaimana Nefi 
menunjukkan kedua sifat ini ketika membangun ka-
pal? Bacalah 1 Nefi 18:1–8.
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Penatua L. Whitney Clayton dari Presidensi Tujuh 
Puluh mengidentifikasi tiga sumber untuk kesulitan 
yang kita alami. Sewaktu Anda membaca, garis bawahi 
sumber- sumber yang dia uraikan.

“Dalam pengertian umum, beban kita 
berasal dari tiga sumber. Beberapa beban 
adalah produk alami dari kondisi dunia 
tempat kita tinggal. Penyakit, cacat fisik, 
badai, dan gempa datang dari waktu ke 
waktu yang bukan karena kesalahan kita 

sendiri ….

Beban lainnya menimpa kita karena kejahatan orang 
lain. Perundungan dan kecanduan dapat membuat 
rumah menjadi apa pun kecuali surga di bumi bagi 
para anggota keluarga yang tak berdosa. Dosa, tradisi 
yang tidak benar, penindasan, dan kejahatan memakan 
banyak korban di sepanjang jalan kehidupan. Bahkan 
kesalahan- kesalahan yang kurang serius seperti gosip 
dan ketidakbaikan dapat menyebabkan penderitaan 
sesungguhnya.

Kesalahan dan kelemahan kita sendiri mengakibatkan 
banyak masalah dan menaruh beban berat di pundak 
kita. Beban tersulit yang menimpa diri kita sendiri 
adalah beban dosa. Kita semua telah mengetahui pe-
nyesalan dan rasa sakit akan tak terelakkan mengikuti 
kegagalan kita dalam mematuhi perintah- perintah” 
(“Agar Bebanmu Dapat Kiranya Menjadi Ringan,” 
Ensign atau Liahona, November 2009, 12–13).

Setelah Nefi dan keluarganya mulai berlayar ke tanah 
terjanjikan, mereka mengalami banyak kesulitan. 
Sewaktu Anda menelaah 1 Nefi 18, carilah salah satu 
jenis penderitaan yang Penatua Clayton diskusikan. 
Bacalah 1 Nefi 18:9–11, dan identifikasikan contoh 
tentang pilihan yang salah yang dibuat oleh beberapa 
orang di atas kapal.

Sementara bukanlah hal yang salah untuk menari, 
mendengarkan musik, atau bersenang- senang, 1 Nefi 
18:9 mengindikasikan bahwa mereka melakukan hal- 
hal ini “dengan penuh kekasaran.” Kata kasar berarti 
keras, vulgar, atau tidak sopan. Setan dapat meng-
gunakan tarian, musik, atau cara kita bicara untuk 
merusak hati dan pikiran kita, yang menyebabkan kita 
kehilangan kerekanan Roh Kudus.

Menurut 1 Nefi 18:10, apa yang Nefi takutkan akan 
terjadi jika mereka yang memberontak tidak bertobat?  
  
 .

Apa yang Nefi lakukan tentang hal itu? Bagaimana 
Anda akan menanggapi jika orangtua atau pemimpin 
Gereja meminta Anda untuk mengubah musik yang 
Anda dengar, cara Anda menari, atau menahan diri 

dari menggunakan perkataan kotor? Apakah Anda 
akan bersedia mendengarkan dan berubah?

Bacalah 1 Nefi 18:12–14, 17–19, dan carilah akibat dari 
pemberontakan mereka. Bagaimana Nefi dan anggota 
keluarga lainnya menderita sebagai akibat tindakan 
orang lain? Perhatikan bagaimana tindakan memberon-
tak dari beberapa orang memengaruhi kemampuan se-
luruh kelompok untuk menerima bimbingan dari Allah.

Tindakan dari mereka yang memberontak memper-
lihatkan bahwa dosa menuntun pada penderitaan 
bagi diri kita sendiri dan kadang- kadang bagi 
orang lain juga.

 3. Beberapa godaan yang umum yang dihadapi remaja 
belasan tahun saat ini mencakup tidak hormat kepada 

orangtua dan pemimpin, menyontek di sekolah, bergosip, berpa-
kaian secara tidak sopan, melanggar hukum kesucian, melanggar 
Firman Kebijaksanaan (tembakau, alkohol, dan narkoba), serta 
melihat pornografi. Pilihlah dua atau lebih dari godaan- godaan 
itu, dan tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda ba-
gaimana masing- masing mungkin memengaruhi keluarga dan te-
man dari seseorang yang menyerah pada godaan itu.

Sisa dari 1 Nefi 18 mengajarkan kepada kita bagai-
mana menanggapi ketika kesulitan datang, apakah 
itu datang karena membuat pilihan yang salah atau 
melalui kesalahan yang bukan dari diri kita sendiri. 
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Bacalah 1 Nefi 18:15–16, 20–23, dan tandai ungkapan 
yang mengajarkan apa yang harus dilakukan dalam 
salah satu situasi.

Ada beberapa ajaran dan asas yang diilustrasikan da-
lam ayat- ayat ini. Setelah masing- masing pernyataan 
berikut, tulislah nomor dari ayat atau ayat- ayat dari 
1 Nefi 18:15–16, 20–23 yang Anda rasa memperlihat-
kan contoh kebenaran itu:

• Kita dapat melihat kepada Allah dan tetap setia 
selama pencobaan kita.  

• Doa dapat menolong kita menemukan 
kedamaian selama pencobaan kita.   
 

 4. Pilihlah salah satu ayat yang Anda gunakan pada la-
tihan terdahulu yang secara khusus bermakna bagi Anda, 

dan jelaskan dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda me-
ngapa Anda menyukainya. Masukkan apa yang Anda pelajari dari 
ayat itu dan apa yang diajarkan kepada Anda tentang menang-
gapi kesengsaraan. Jika Anda telah melihat contoh dari apa yang 
ayat ini ajarkan dalam kehidupan Anda sendiri atau orang lain, 
tulislah tentang hal itu juga.

Terlepas dari kesulitan yang mereka hadapi, Nefi dan 
keluarganya pada akhirnya sampai di tanah terjanji-
kan. Sewaktu Anda mencari arahan Tuhan dan bekerja 
dengan tekun untuk mengikutinya, Anda juga dapat 
secara berhasil menuntaskan perjalanan yang Tuhan 
utuskan bagi Anda ke bumi untuk dicapai.

Penatua L. Whitney Clayton menyampaikan kesaksian 
ini:

“Apa pun beban yang kita hadapi dalam kehidupan 
sebagai akibat keadaan alam, kesalahan orang lain 
atau kesalahan serta kekurangan kita sendiri, kita 
semua adalah anak- anak Bapa Surgawi yang Pengasih, 
yang mengirimkan kita ke bumi sebagai bagian dari 
rencana kekal- Nya bagi perkembangan dan kemajuan 
kita. Pengalaman unik pribadi kita dapat menolong 
kita mempersiapkan diri untuk kembali kepada- Nya. 
Kesengsaraan dan kemalangan yang kita alami, bagai-
manapun sulitnya untuk dipikul, berlangsung terus, 
dari perspektif surgawi, karena ’hanya sesaat; dan ke-
mudian, jika [kita] bertahan di dalamnya dengan baik, 
Allah akan mempermuliakan [kita] di tempat yang 
tinggi’ [A&P 121:7–8]. Kita harus melakukan segalanya 
untuk memikul beban kita ’dengan baik’ berapa lama 
pun sampai saat ’sesaat’ kita berakhir ….

… Saya tahu ketika kita mematuhi perintah- perintah 
Allah dan janji kita, Dia menolong kita meringankan 
beban kita. Dia menguatkan kita. Ketika kita bertobat, 
Dia mengampuni kita dan memberkati kita dengan 
kedamaian hati nurani serta sukacita” (“Agar Bebanmu 
Dapat Kiranya Menjadi Ringan,” 13–14).

1 Nefi 19
Nefi mencatat nubuat- nubuat mengenai Yesus Kristus 
untuk membujuk kita mengingat- Nya
Setelah tiba di tanah terjanjikan, Nefi bernubuat me-
ngenai kedatangan Juruselamat dan bagaimana Dia 
akan diterima oleh umat- Nya. Bacalah 1 Nefi 19:8–10, 
dan identifikasikan ungkapan yang mengajarkan ten-
tang sifat dan karakter Yesus Kristus.

 5. Catatlah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
bagaimana apa yang Anda pelajari dalam 1 Nefi 19:8–10 

meningkatkan kasih Anda bagi Juruselamat.

Akhiri pelajaran hari ini dengan membaca 1 Nefi 
19:18–19, 23 dan dengan menggarisbawahi apa yang 
Nefi hasratkan untuk membujuk bangsanya dan 
mereka semua yang membaca Kitab Mormon untuk 
dilakukan. Carilah kesempatan hari ini untuk mem-
bagikan kesaksian Anda tentang Juruselamat kepada 
teman atau anggota keluarga, atau berikan kesak-
sian di lingkup Gereja. Dengan melakukannya, Anda 
mungkin menolong mereka ingat dan percaya kepada 
Penebus mereka.

 6. Catatlah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
cara- cara bagaimana Anda dapat mengikuti teladan Nefi 

dalam kehidupan Anda sendiri.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 18–19 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 5: HARI 1

1 Nefi 20–22
Pendahuluan
Dalam 1 Nefi 20–21, Nefi mengutip nubuat- nubuat 
dari Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama, yang tulisan-
nya termuat dalam lempengan- lempengan kuningan 
yang Nefi dan kakak- kakaknya telah diutus kembali ke 
Yerusalem untuk mendapatkannya dari Laban. Yesaya 
mengajarkan bahwa bahkan ketika Israel zaman 
dahulu tidak menaati perjanjian- perjanjian mereka, 
Tuhan masih mengasihi mereka dan mengajak me-
reka untuk bertobat dan datang kepada- Nya. Sewaktu 
Anda menelaah pasal- pasal ini, fokuskan pada apa 
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yang Yesaya ajarkan tentang Yesus Kristus dan hasrat- 
Nya untuk menebus umat- Nya.

1 Nefi 20
Tuhan mendera Israel dan mengajak mereka untuk kembali 
kepada- Nya
Dapatkah Anda berpikir tentang suatu waktu ketika 
Anda melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan 
perjanjian- perjanjian yang telah Anda buat atau 
standar- standar Gereja? Bagaimana perasaan Anda ten-
tang keputusan Anda? Bacalah 1 Nefi 20:1–2 (“meno-
pangkan” dalam ayat 2 berarti menyandarkan). Kepada 
siapakah Yesaya berbicara? Siapakah “bani Yakub”? 

Dalam Perjanjian Lama, Yakub adalah putra Ishak dan 
cucu laki- laki Abraham. Dia diberi nama Israel oleh 
Tuhan (lihat Kejadian 32:28). “Bani Israel” merujuk ke-
pada keturunannya dan kadang- kadang disebut “Bani 
Yakub.” Itu juga merujuk kepada orang- orang percaya 
sejati kepada Yesus Kristus siapa pun (lihat Penuntun 
bagi Tulisan Suci, “Israel”; lihat juga Bible Dictionary, 
“Israel, Kingdom of”). Sama seperti di zaman dahulu, 
mereka yang membuat perjanjian- perjanjian (seperti 
baptisan) dengan Allah saat ini dianggap anggota 
perjanjian dari bani Israel.

Selidiki 1 Nefi 20:3–4, 8, 18, dan garis bawahi kata atau 
ungkapan yang mengindikasi bani Israel tidak setia 
kepada Tuhan. Ungkapan “lehermu adalah otot besi, 
dan keningmu kuningan” (1 Nefi 20:4) secara simbolis 

melukiskan suatu kondisi yang tulisan suci berulang 
kali rujuk sebagai “kedegilan” [sikap mengeraskan 
leher]. Satu penjelasan yang mungkin dari ungkapan 
ini adalah bahwa hewan seperti lembu dan keledai 
mengeraskan leher sehingga itu tidak dapat dibimbing 
atau dituntun oleh majikannya. Penjelasan lain adalah 
bahwa orang- orang yang tidak bersedia untuk me-
nundukkan kepala mereka adalah degil. Dengan cara 
serupa, bani Israel mengeraskan leher mereka melalui 
kesombongan serta kejahatan dan menolak untuk 
dibimbing oleh Tuhan.

Untuk memahami ayat- ayat ini dengan lebih baik 
dan mempersamakannya dengan zaman kita, pikir-
kan tentang bagaimana uraian tentang bani Israel ini 
menguraikan tindakan- tindakan dari sebagian orang 
dewasa ini.

Sewaktu Anda mem-
baca 1 Nefi 20:9–14, 16, 
renungkan apa yang ayat- 
ayat ini ajarkan tentang 
Tuhan dan seperti apa Dia 
adanya.

 1. Tulislah jawaban 
atas pertanyaan- 

pertanyaan dalam jurnal pene-
laahan Anda:
 a. Walaupun orang- orang te-
lah menjadi pemberontak di 
masa lalu, bagaimana Tuhan 
menanggapi mereka? Me-
ngapa? (lihat 1 Nefi 20:9–
11, 14).
 b. Apa yang Tuhan inginkan 
umat perjanjian- Nya lakukan? 
(lihat 1 Nefi 20:12, 16).

Dari ayat- ayat ini kita 
belajar Tuhan menga-
jak mereka yang telah 
tidak patuh untuk 
bertobat dan kembali 
kepada- Nya. Sewaktu 
Anda membaca pernya-
taan berikut dari Presi-
den Dieter F. Uchtdorf dari Presidensi Utama, garis 
bawahi satu ungkapan atau lebih yang menegaskan 
kebenaran ini:

“[Setan] menginginkan kita untuk merasa bahwa 
kita tidak dapat diampuni (lihat Wahyu 12:10). Setan 
menginginkan kita untuk berpikir bahwa jika kita telah 
berdosa kita telah masuk ke suatu ‘tempat tanpa jalan 
kembali’—yaitu sudah terlambat untuk mengubah 
jalan kita ….

Presiden Henry B. Eyring dari 
Presidensi Utama mengajar-
kan, “Membaca, menelaah, 
dan merenungkan tidaklah 
sama. Kita membaca kata- 
kata dan mungkin memper-
oleh gagasan. Kita menelaah 
dan menemukan pola serta 
hubungan dalam tulisan suci. 
Tetapi ketika kita merenung-
kan kita mengundang wahyu 
melalui Roh. Merenungkan, 
bagi saya, adalah berpikir dan 
berdoa yang saya lakukan se-
telah membaca dan menelaah 
tulisan suci secara saksama” 
(“Melayani dengan Roh,” En-
sign atau Liahona, November 
2010, 60). Menelaah tulisan 
suci di tempat yang tenang 
di mana Anda dapat mere-
nungkannya akan menolong 
Anda merasakah pengaruh 
Roh Kudus.

Merenungkan
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Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Jika kita 
telah mengambil jalan yang salah, Pendamaian Yesus 
Kristus dapat memberi kita jaminan bahwa dosa bukan 
tempat yang tidak memiliki jalan kembali. Sebuah 
jalan kembali yang aman dimungkinkan jika kita 
mau mengikuti rencana Allah bagi keselamatan kita” 
(“Tempat untuk Kembali dengan Aman,” Ensign atau 
Liahona, Mei 2007, 99).

1 Nefi 21:1–17
Yesaya bernubuat bahwa Mesias tidak akan melupakan 
umat perjanjian- Nya
Dalam 1 Nefi 21:1–13, Nefi mencatat salah satu nubuat 
Yesaya tentang Yesus Kristus, yang akan menjadi Me-
sias. Kristus (sebuah kata bahasa Yunani) dan Mesias 

(sebuah kata bahasa Ibrani) keduanya berarti “Yang 
Diurapi” atau “Yang Dipilih.” Yesus Kristus dipilih un-
tuk menjadi Penebus baik orang- orang Israel maupun 
orang- orang bukan Israel.

Sewaktu Anda membaca 1 Nefi 21:6–13, tandai dalam 
tulisan suci Anda ungkapan- ungkapan yang meng-
gambarkan Yesus Kristus dan apa yang akan Dia laku-
kan sebagai Penebus Israel.

Sebagai akibat dari dosa- dosa mereka, anak- anak 
Israel telah menjauhkan diri mereka sendiri dari Tuhan 
dan merasa dilupakan dan ditinggalkan oleh- Nya 
(lihat 1 Nefi 21:14). Walaupun mereka merasa diting-
galkan oleh Tuhan, selidiki 1 Nefi 21:14–16 untuk bukti 
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bahwa Tuhan mengasihi kita, dan Dia tidak akan 
pernah melupakan kita. Anda mungkin ingin me-
nandai ungkapan mana pun dalam ayat- ayat ini yang 
bermakna bagi Anda.

Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas 
Rasul menjelaskan bagaimana Juruselamat memper-
tahankan luka- luka- Nya dari penyaliban- Nya sebagai 
bukti bahwa Dia tidak akan pernah melupakan kita, 
“Kristus tidak akan pernah melupakan anak- anak 
yang telah Dia tebus atau perjanjian yang telah Dia 
buat dengan mereka untuk keselamatan di Sion. 
Pengingat yang penuh rasa sakit dari kepedulian yang 
penuh perhatian dan perjanjian- [Nya] adalah tanda 
dari paku- paku Romawi yang diukir di atas telapak 
tangan- Nya” (Christ and the New Covenant [1997], 84).

 2. Tulislah jawaban atas pertanyaan- pertanyaan dalam 
jurnal penelaahan Anda:

 a. Mengapa Anda berpikir orang- orang kadang- kadang merasa 
bahwa Tuhan telah melupakan mereka?
 b. Menurut Anda apakah artinya diukir di atas telapak tangan 
Juruselamat? Bagaimana ini menolong Anda menghargai pende-
ritaan Juruselamat di atas salib?
 c. Pengalaman- pengalaman apakah yang telah menolong Anda 
mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Anda?

 3. Bayangkan bahwa Anda memiliki seorang teman 
yang mengatakan bahwa dia tidak lagi merasa layak un-

tuk menghadiri gereja karena dosa- dosa masa lalu. Dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda, tulislah sepucuk surat pendek ten-
tang dorongan kepada teman itu, dengan menggunakan apa 
yang telah Anda pelajari dari 1 Nefi 20–21 dan pernyataan Presi-
den Uchtdorf dalam bagian penelaahan untuk 1 Nefi 20.

1 Nefi 21:18–22:22
Nefi menjelaskan nubuat Yesaya tentang pencerai- beraian 
dan pengumpulan Israel
Nefi memasukkan salah satu nubuat Yesaya tentang 
pengumpulan Israel dalam catatannya. Itu ditemukan 
dalam 1 Nefi 21:18–26. Dalam 1 Nefi 22, Nefi membe-
rikan penjelasannya sendiri dan komentar tentang nu-
buat Yesaya. Sewaktu Anda membaca 1 Nefi 22:4–12, 
carilah penjelasan Nefi tentang bagaimana Israel akan 
dikumpulkan pada zaman akhir.

Itu mungkin menolong untuk mengetahui bahwa 
dalam Kitab Mormon istilah “orang- orang bukan 
Israel” sering kali merujuk kepada orang- orang yang 
bukan keturunan Yehuda. Ungkapan “pekerjaan yang 
menakjubkan” merujuk pada Pemulihan Injil zaman 
akhir. Perhatikan juga betapa seringnya Nefi menye-
butkan perjanjian- perjanjian—Anda dapat menandai 
ini dalam tulisan suci Anda.

Tuhan berjanji untuk memulihkan Injil dan me-
ngumpulkan Israel pada zaman akhir. Tandai dalam 
tulisan suci Anda apa yang akan terjadi kepada Setan 
karena kesalehan orang- orang sewaktu Anda mene-
laah 1 Nefi 22:17, 19–22, 25–28.

 4. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Nefi 20–22 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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PENDAHULUAN UNTUK  

2 Nefi
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Kitab 2 Nefi akan menolong Anda memahami ajaran- 
ajaran dasar Injil, seperti Kejatuhan Adam dan Hawa, 
Pendamaian Yesus Kristus, serta hak pilihan. Sebagai 
tambahan, kitab ini berisikan nubuat- nubuat dari 
Nefi, Yakub, dan Yesaya, yang adalah para saksi khu-
sus bagi Juruselamat. Mereka bernubuat tentang Pe-
mulihan Injil pada zaman akhir, pengumpulan umat 
perjanjian Allah, Kedatangan Kedua Yesus Kristus, 
dan Milenium. Kitab 2 Nefi juga memuat penjelasan 
Nefi tentang ajaran Kristus dan diakhiri dengan ke-
saksian Nefi tentang Juruselamat.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Nefi, putra Lehi, menulis 2 Nefi. Nefi adalah seorang 
Nabi dan pemimpin besar pertama bangsa Nefi. 
Tulisan- tulisannya mengungkapkan bahwa dia meng-
alami kuasa penebusan Tuhan (lihat 2 Nefi 4:15–35; 
33:6) dan berhasrat dengan segenap jiwanya untuk 
mendatangkan keselamatan bagi bangsanya (lihat 
2 Nefi 33:3–4). Untuk mencapai tujuan ini, dia mendi-
rikan sebuah bait suci dan mengajar bangsanya untuk 
percaya kepada Yesus Kristus.

Kapan dan di Mana Itu Dituliskan?
Nefi mulai menulis laporan yang menjadi 2 Nefi pada 
kira- kira 570 SM.—30 tahun setelah dia dan keluarga-
nya meninggalkan Yerusalem (lihat 2 Nefi 5:28–31). 
Dia menulisnya ketika dia berada di tanah Nefi (lihat 
2 Nefi 5:8, 28–34).

UNIT 5: HARI 2

2 Nefi 1
Pendahuluan
Sewaktu Anda menelaah 2 Nefi 1, perhatikan bahwa 
itu memuat kata- kata orangtua yang penuh kasih 
dan pemimpin imamat yang hampir meninggal. Bapa 
Lehi memohon kepada keluarganya untuk mematuhi 
perintah- perintah Allah (lihat 2 Nefi 1:16). Dia ber-
nubuat bahwa jika mereka mau mematuhi perintah- 
perintah Allah, mereka akan makmur di tanah 

terjanjikan. Dia juga mendesak anak- anaknya dan 
mereka yang datang bersama mereka dari Yerusalem 
untuk mengikuti kepemimpinan kenabian Nefi. Se-
waktu Anda menelaah pasal ini, evaluasilah kepatuhan 
pribadi Anda pada perintah- perintah Tuhan. Seberapa 
baik Anda mengikuti nasihat para pemimpin Gereja?

2 Nefi 1:1–23
Lehi mendesak bangsanya untuk hidup dengan saleh
Bayangkan bahwa Anda secara tiba- tiba harus me-
ninggalkan keluarga Anda dan tidak pernah bertemu 
mereka lagi. Anda memiliki satu kesempatan terakhir 
untuk berbicara kepada mereka. Apa yang akan Anda 
katakan kepada mereka dalam situasi ini?

Dalam 2 Nefi 1–4, Nefi mencatat nasihat terakhir 
ayahnya kepada keluarganya. Sewaktu Anda menelaah 
pasal- pasal ini, pikirkan tentang cara ajaran- ajaran 
terakhir Lehi yang tercatat berlaku bagi Anda.

Bacalah 2 Nefi 1:1–4, dan identifikasikan apa “hal- hal 
besar [yang] telah Tuhan lakukan” bagi keluarga Lehi.

 1. Tulislah jawaban singkat terhadap pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda:
 a. Dalam cara apakah Tuhan memperlihatkan belas kasihan ke-
pada keluarga Lehi?
 b. Apa “hal- hal besar” yang telah Tuhan lakukan bagi Anda dan 
keluarga Anda? Apa perasaan yang Anda miliki bagi Tuhan ke-
tika Anda berpikir tentang betapa penuh belas kasihannya Dia 
kepada Anda dan keluarga Anda?

Lehi mengajarkan kepada keluarganya bahwa memilih 
untuk menaati perintah- perintah Allah akan me-
nentukan apakah mereka akan terus menerima atau 
tidak “hal- hal besar” dan “belas kasihan Allah” dalam 
kehidupan mereka.

 2. Untuk menolong 
Anda memahami 

bahwa Tuhan memberkati 
Anda ketika kita menaati 
perintah- perintah- Nya, dan 
Dia menahan berkat- berkat 
ketika kita tidak menaati 
perintah- perintah- Nya, 
gambarlah sebuah diagram 
seperti yang di bawah ini da-
lam jurnal tulisan suci Anda. 
Bacalah 2 Nefi 1:7–11, dan 
identifikasilah tindakan- 
tindakan (“jika”) yang Lehi 
katakan akan mendatangkan 
akibat- akibat tertentu 
(“maka”). Tulislah apa yang 

Belajar bagaimana mengiden-
tifikasi ajaran dan asas Injil 
yang terdapat dalam tulisan 
suci memerlukan upaya dan 
praktik yang penuh pemi-
kiran. Menuliskan kebenaran 
yang Anda temukan dalam tu-
lisan suci dalam bentuk “jika- 
maka” dapat menolong Anda 
memahami asas- asas yang 
kemudian dapat diterapkan 
dalam kehidupan Anda.

Identifikasilah 
Ajaran dan Asas
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Anda temukan di bawah kolom yang sesuai dari diagram dalam 
jurnal penelaahan Anda.

Jika (tindakan- tindakan) Maka (akibat- akibat)

Lehi secara khusus peduli terhadap kondisi rohani 
Laman dan Lemuel serta menyadari bahwa mereka 
perlu bertobat. Sewaktu dia mendesak mereka, dia 
menggunakan simbol- simbol untuk menolong mereka 
memahami dosa dan pertobatan. Selidikilah 2 Nefi 
1:13–14 untuk simbol- simbol yang Lehi gunakan 
untuk mendorong para putranya bertobat, dan tulislah 
jawaban Anda di bagian kosong di bawah ini:

“- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  dari … yang nyenyak - - - - - - - - -  - - - 
 - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - - ”

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  mengguncangkan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - ”

“- - - - - - - -  - -  - - - -  - - - - - -  - - - - - - - - - - -  dari - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal tulisan suci 
Anda: Seperti bagaimanakah pertobatan untuk setiap 

ungkapan pada latihan di atas?

Bacalah 2 Nefi 1:15, dan tandai dalam tulisan suci 
Anda tiga ungkapan yang Lehi gunakan untuk meng-
uraikan berkat- berkat yang dia terima karena kepa-
tuhannya pada perintah- perintah Allah. Bandingkan 
berkat- 
  berkat ini dengan akibat- akibat negatif dalam 2 Nefi 
1:17–18, 22 yang Lehi katakan akan menimpa mereka 
yang tidak menaati perintah- perintah Allah.

Tandai nasihat Lehi dalam 2 Nefi 1:23, dan renungkan 
apa yang Anda perlu lakukan dalam kehidupan Anda 
supaya “bangun” atau “terguncang” atau “bangkit” 
sehingga Anda dapat menerima berkat- berkat yang 
Lehi ucapkan dalam pasal ini.

2 Nefi 1:24–32
Lehi mendesak para putranya untuk mengikuti 
kepemimpinan kenabian Nefi
Lehi selanjutnya mengingatkan keluarganya dan yang 
lain tentang sumber arahan dan ilham lainnya yang 
telah memberkati mereka untuk menolong mereka 
membuat keputusan yang benar dalam kehidupan 
mereka. Bacalah 2 Nefi 1:24, dan identifikasikan sum-
ber ini.

Sewaktu Anda membaca 2 Nefi 1:24–27, carilah 
bagaimana Lehi mendorong bangsanya untuk meng-
ikuti Nefi. Pikirkan tentang jawaban Anda terhadap 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Apa sifat- sifat yang Lehi tekankan yang akan meno-
long Anda memercayai Nefi sebagai pemimpin?

• Mengapa Anda akan memercayai pemimpin dengan 
sifat- sifat ini?

• Bagaimana Anda telah melihat para pemimpin 
Gereja saat ini menunjukkan sifat- sifat yang sama 
ini?

Bacalah 2 Nefi 1:28–32, dan tandai dalam tulisan suci 
Anda janji- janji yang Lehi berikan kepada mereka 
yang akan mengikuti kepemimpinan Nefi. Janji- janji 
ini memperlihatkan bahwa sewaktu kita mengikuti 
mereka yang telah Allah panggil untuk memim-
pin kita, kita diberkati dengan kemakmuran dan 
keamanan rohani. Renungkan apa yang telah para 
pemimpin Gereja ajarkan kepada Anda baru- baru 
ini tentang bagaimana kepatuhan pada nasihat yang 
diilhami dapat menuntun pada kemakmuran dan kea-
manan rohani Anda.

Bacalah kutipan berikut oleh Presiden 
Wilford Woodruff, dan garis bawahi 
janji- janji yang dia buat jika kita mau 
mengikuti nasihat para hamba Tuhan, 
“Saya harap kita semua boleh kiranya 
mengikuti jalan yang telah diletakkan bagi 

kita oleh para hamba Tuhan, karena jika kita melakukan 
ini saya tahu bahwa kita akan aman di dunia ini, dan 
mendapatkan kebahagiaan serta permuliaan di dunia 
yang akan datang …. Jika kita setia mereka akan 
memimpin kita di jalan kehidupan, dan sejauh kita 
memiliki iman untuk memercayai petunjuk- petunjuk 
mereka, pada ajaran- ajaran Roh Kudus melalui mereka, 
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kita selamanya berada di jalan yang aman, dan akan 
yakin mengenai pahala kita” (Ajaran- Ajaran Presiden 
Gereja: Wilford Woodruff [2004], 223).

 4. Tulislah dalam jurnal tulisan suci Anda mengapa Anda 
berpikir menjadi patuh pada perintah- perintah Tuhan dan 

nasihat dari para hamba- Nya adalah penting dilakukan di sepan-
jang hidup Anda.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 1 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 5: HARI 3

2 Nefi 2
Pendahuluan
Dalam 2 Nefi 2, Lehi mengajarkan kepada putranya, 
Yakub, mengapa Bapa Surgawi telah menempatkan 
anak- anak- Nya di sebuah dunia di mana keseng-
saraan, dukacita, dosa, dan kematian terjadi. Untuk 
menolong Yakub memahami tujuan kefanaan, dia 
menjelaskan ajaran- ajaran dasar dari rencana pene-
busan—termasuk hak pilihan, Kejatuhan Adam, dan 
Pendamaian Yesus Kristus. Mempelajari kebenaran 
yang diajarkan dalam 2 Nefi 2 dapat menolong Anda 
lebih sepenuhnya menghargai bagaimana Pendamaian 
Yesus Kristus mengatasi dampak dari Kejatuhan dan 
itu memungkinkan bagi kita masing- masing untuk 
membuat pilihan- pilihan yang akan menuntun me-
nuju kehidupan kekal.
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2 Nefi 2:1–25
Lehi mengajarkan tentang Kejatuhan Adam dan 
Pendamaian Yesus Kristus
Pikirkan tentang beberapa tantangan yang telah Anda 
hadapi akhir- akhir ini. Pernahkah Anda bertanya- tanya 
mengapa kehidupan memiliki tantangan- tantangan 
seperti itu? Sewaktu Anda membaca 2 Nefi 2:1, Anda 
dapat menandai kata atau ungkapan yang Lehi guna-
kan untuk menggambarkan tahun- tahun awal Yakub. 
Kemudian bacalah 2 Nefi 2:2, dan tandai apa yang 
Lehi janjikan kepada Yakub sebagai akibat dari keseng-
saraannya. Satu arti dari kata mempersucikan adalah 
mendedikasikan atau menjadikan kudus. Lehi tampak 
menjanjikan kepada Yakub bahwa Tuhan akan mende-
dikasikan pencobaan Yakub untuk manfaat utamanya.

Lehi mengajarkan tentang perlunya Kejatuhan Adam 
dan kebutuhan kita akan Pendamaian Yesus Kristus 
dalam rencana Bapa Surgawi. Dia ingin Yakub menge-
tahui bahwa Kejatuhan dan Pendamaian menjadikan-
nya mungkin bagi kita untuk menjalankan hak pilihan 
kita sehingga kita dapat tumbuh dan maju menuju 
kehidupan kekal. Bacalah 2 Nefi 2:15–18, dan tulislah ja-
waban singkat terhadap pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Apa yang Allah berikan bagi Adam dan Hawa di 
Taman Eden yang memperkenankan mereka meng-
gunakan hak pilihan mereka? (lihat 2 Nefi 2:15–16).  
  
 

• Apa yang Setan upayakan di Taman Eden? (lihat 
2 Nefi 2:17–18). Bagaimana Anda melihat Setan 
meneruskan tujuan yang sama itu saat ini?   
  
 

 1. Gambarlah bagan di bawah ini dalam jurnal tulisan 
suci Anda. Selidiki 2 Nefi 2:19–25, serta identifikasikan 

apa akibat- akibat yang akan terjadi jika Adam dan Hawa tidak 
makan buah terlarang dan jatuh, seperti juga akibat- akibat yang 
terjadi karena Kejatuhan. 

Jika Adam dan Hawa tidak 
jatuh (2 Nefi 2:22–23)

Karena Adam dan Hawa 
jatuh (2 Nefi 2:19–20, 25)

Setelah melengkapi bagan, pertimbangkan mengapa 
Kejatuhan Adam dan Hawa adalah bagian penting 
dari rencana kebahagiaan Bapa Surgawi.

 2. Bayangkan seorang teman memberi tahu Anda 
bahwa Adam dan Hawa membuat kesalahan dengan me-

makan buah terlarang. Dengan menggunakan apa yang telah 
Anda pelajari dalam 2 Nefi 2:19–25, tulislah sebuah alinea da-
lam jurnal tulisan suci Anda yang menjelaskan mengapa Keja-
tuhan adalah penting bagi rencana Bapa Surgawi untuk 
keselamatan kita.

Sementara Kejatuhan 
Adam dan Hawa mem-
buka jalan bagi kita untuk 
maju, itu juga memperke-
nalkan akibat- akibat lain. 
Sebelum Kejatuhan, Adam 
dan Hawa berada di hadi-
rat Allah di Taman Eden; 
setelah memakan buah 
terlarang, mereka harus 
meninggalkan hadirat- 
Nya.

Bacalah 2 Nefi 2:5, dan 
identifikasikan ungkapan 
yang mengindikasikan 
perpisahan Adam dan 
Hawa dari Allah sete-
lah Kejatuhan. “Hukum 
duniawi” merujuk pada 
hukum- hukum jasmani 
yang memiliki dampak 
sebagai akibat dari Keja-
tuhan. Dengan demikian, 
“disingkirkan” menurut “hukum duniawi” merujuk 
pada kondisi fana di bumi yang kita warisi sebagai ke-
turunan Adam dan Hawa. Karena hukum- hukum ini 
kita secara jasmani dipisahkan dari hadirat Allah dan 
tunduk pada dukacita, rasa sakit, kesengsaraan, dan 
kematian jasmani. “Disingkirkan” menurut “hukum 
rohani” merujuk pada “hukum rohani” merujuk pada 
dipisahkan dari hadirat Allah karena dosa- dosa kita.

Renungkan bagaimana Anda secara pribadi menga-
lami akibat- akibat dari Kejatuhan ini dengan mere-
nungkan pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Apa kesengsaraan, rasa sakit, dan dukacita yang 
telah Anda alami dalam kehidupan ini?

• Siapa yang Anda kenal yang telah meninggal? 
Bagaimana kematian orang ini telah memengaruhi 
Anda?

• Kapankah Anda telah merasakan secara rohani 
terpisah dari Allah?

Sewaktu Anda membaca 2 Nefi 2:6–10, Anda dapat 
menandai kata kunci atau ungkapan yang mem-
perlihatkan bahwa melalui Pendamaian, Yesus 
Kristus menebus kita dari dampak Kejatuhan dan 

Anda akan diminta untuk 
menjelaskan kepercayaan 
Anda dan ajaran- ajaran Injil 
di sepanjang hidup Anda—
sebagai misionaris, dalam 
pemanggilan Gereja, atau 
kepada keluarga, teman, 
dan kenalan Anda. Sewaktu 
Anda berpraktik menjelas-
kan Injil secara tertulis, itu 
mungkin bermanfaat untuk 
membayangkan Anda menulis 
kepada orang tertentu. Ini 
akan menolong Anda berfo-
kus pada menjadikan pribadi 
pesan Injil bagi orang itu.

Praktiklah 
Menjelaskan 
Kebenaran Injil
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menawarkan penebusan dari dosa- dosa kita. Da-
lam 2 Nefi 2:9–10, kata penghubungan berarti bertindak 
untuk manfaat orang lain.

Penguasaan Ayat Suci—2 Nefi 2:25
Saat Lehi sedang mengajar Yakub tentang Kejatuhan 
Adam dan pertentangan yang kita alami dalam 
kefanaan, dia menekankan akibat- akibat positif dari 
Kejatuhan bagi seluruh umat manusia.

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Dari apa yang telah Anda pelajari tentang Kejatuhan, bagai-
mana itu mendatangkan sukacita bagi umat manusia?
 b. Kapankah Anda pernah mengalami sukacita karena akibat- 
akibat positif dari Kejatuhan?

2 Nefi 2:11–18, 26–30
Lehi mengajarkan tentang hak pilihan dan akibat dari 
pilihan- pilihan kita
Pikirkan tentang sebuah pilihan penting yang ha-
rus Anda buat baru- baru ini dan apa akibat jangka 
panjang yang mungkin dari pilihan itu. Lehi meng-
ajarkan kepada bangsanya kepentingan dasar hak 
pilihan dalam rencana keselamatan Bapa Surgawi. 
Untuk menolong Anda memahami bahwa kita bebas 
memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal atau 
penawanan dan kematian (lihat 2 Nefi 2:27), tuntas-
kan kegiatan di bawah ini.

 4. Tulislah masing- masing dari pernyataan- pernyataan 
berikut yang diambil dari Untuk Kekuatan Remaja ([buklet, 

2011], 2–3) dalam jurnal tulisan suci Anda. Kemudian, sewaktu 
Anda membaca tiap ayat dalam 2 Nefi 2:11–18, 26–29, berhenti-
lah sejenak dan tulislah nomor ayat itu setelah pernyataan atau 
pernyataan- pernyataan yang Anda pikir itu dukung. Setiap nomor 
dari ayat tersebut hendaknya ditulis setelah salah satu pernyataan 
itu. Sebuah pernyataan mungkin berlaku pada lebih dari satu ayat, 
dan sebuah ayat mungkin berkaitan dengan lebih dari satu per-
nyataan. Sebagai contoh, sebuah ayat ditulis untuk pernyataan 
pertama—satu kebenaran yang Lehi ajarkan dalam 2 Nefi 2:16 
adalah bahwa kita telah diberi kemampuan untuk bertindak bagi 
diri kita sendiri.
 a. “Bapa Surgawi telah memberi Anda hak pilihan, kemampuan 
untuk memilih yang benar atau yang salah dan untuk bertindak 
bagi diri sendiri” 2 Nefi 2:16.
 b. “Sementara berada di bumi, Anda hendaknya membuktikan 
apakah Anda akan menggunakan hak pilihan Anda untuk me-
nunjukkan kasih Anda kepada Allah dengan mematuhi perintah- 
perintah- Nya.”
 c. “Sementara Anda bebas untuk memilih jalan tindakan Anda, 
Anda tidak bebas untuk memilih konsekuensinya.”

 d. “Pilihan- pilihan … perilaku berdosa menunda kemajuan 
Anda dan menuntun pada kesedihan serta kesengsaraan.”
 e. “Pilihan- pilihan yang benar menuntun pada kebahagiaan 
abadi serta kehidupan kekal.”

Bacalah 2 Nefi 2:26–27. Apa yang bebas untuk Anda 
pilih? Bacalah 2 Nefi 2:28, dan tandai apa lagi yang 
telah Allah berikan kepada Anda untuk menolong 
Anda “memilih kehidupan kekal.” Renungkan pilihan- 
pilihan yang telah Anda buat dalam kehidupan Anda 
sendiri yang memperlihatkan bahwa Anda telah me-
milih kehidupan kekal.

Penguasaan Ayat Suci—2 Nefi 2:27
Berusahalah menghafalkan 2 Nefi 2:27, sebuah ayat 
penguasaan ayat suci. Bacalah itu beberapa kali, dan 
kemudian tutuplah tulisan suci Anda dan gunakan 
huruf pertama dari tiap kata dalam ayat yang terda-
pat di bawah ini untuk mencoba melafalkannya bagi 
diri Anda sendiri atau bagi seorang anggota keluarga. 
Ulangi latihan ini sampai Anda merasa bahwa Anda 
dapat melakukannya dengan baik.

K, m b s d; d s s d k m y a p b m. D m b u m k d k k, m 
P y a b s o, a u m p d k, m p d k i; k d b a s o b s s d.

 5. Dengan hanya menggunakan huruf pertama dari tiap 
kata dalam 2 Nefi 2:27 di atas, tulislah petikan pengua-

saan ayat suci ini dalam jurnal tulisan ayat Anda. Jangan meng-
intip!

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 2 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 5: HARI 4

2 Nefi 3
Pendahuluan
Dalam 2 Nefi 3, Lehi memberikan kata- kata nasihat 
dan berkat kepada putra bungsunya, Yusuf. Dalam 
melakukannya, Lehi menuturkan kembali nubuat Yusuf 
dari Mesir mengenai peran dari pelihat pilihan, Joseph 
Smith Jr. dalam menampilkan Kitab Mormon. Dalam 
pelajaran ini Anda akan memiliki kesempatan untuk 
memperoleh penghargaan bagi Nabi Joseph Smith 
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mendatangkan Pemulihan Injil. Sewaktu Anda me-
lanjutkan untuk menelaah 2 Nefi 3, carilah kebenaran 
tambahan tentang Nabi Joseph Smith yang dapat 
memperkuat kesaksian Anda tentang misi ilahinya dan 
menambahkannya pada daftar Anda.

Untuk menolong memahami nubuat Yusuf dari Mesir 
dengan lebih baik, catatlah betapa seringnya kata 
pelihat ada dalam 2 Nefi 3:6–7, 11, dan 14. Anda dapat 
membuat catatan di sisi samping salah satu ayat ini 
bahwa pelihat adalah seseorang yang dapat mengeta-
hui tentang apa yang telah lalu, saat ini, dan yang akan 
datang (lihat Mosia 8:13–17).

Dalam 2 Nefi 3:7, Yusuf dari Mesir mengatakan bahwa 
Tuhan memberi tahu dia bahwa Joseph Smith akan 
“melakukan suatu pekerjaan … yang akan amat 
berharga” bagi keturunannya. Selidiki 2 Nefi 3:11–15, 
19–21 mencari apa pekerjaan “amat berharga” yang 
akan Tuhan lakukan melalui Nabi Joseph. Alat bantu 
penelaahan yang tersedia bagi Anda (ringkasan pasal, 
catatan kaki, Penuntun bagi Tulisan Suci, dan yang 
seperti itu) dapat menolong Anda memahami ba-
nyak detail yang dirujuk Yusuf dari Mesir. Sewaktu 
Anda menemukan informasi baru tentang peran Nabi 
Joseph Smith, tambahkan itu pada daftar dalam jurnal 
tulisan suci Anda.

Ketika tulisan suci merujuk pada “buah keturunan au-
rat [seseorang],” itu merujuk kepada keturunan orang 

dan kesaksian yang lebih kuat tentang perannya yang 
ditetapkan secara ilahi dalam Pemulihan Injil.

2 Nefi 3:1–25
Lehi menuturkan kembali nubuat Yusuf dari Mesir tentang 
Nabi Joseph Smith
Lehi melanjutkan nasihat terakhirnya kepada keluar-
ganya dengan mengajarkan kepada putranya, Yusuf, 
tentang tiga pria lain yang juga bernama Yusuf. Gam-
barlah sebuah garis dari rujukan tulisan suci dalam 
2 Nefi 3 bagi Yusuf atau Yusuf- Yusuf yang Anda pelajari 
tentangnya dalam ayat itu.

Pelajaran ini akan berfokus pada nubuat Yusuf dari Me-
sir tentang Nabi Joseph Smith—yang diberikan lebih 
dari 3.000 tahun sebelum Joseph Smith lahir!

 1. Mulailah sebuah daftar dalam jurnal tulisan suci Anda 
tentang peristiwa dan ajaran yang datang ke dalam pikiran 

sewaktu Anda berpikir tentang Nabi Joseph Smith dan perannya 
dalam Pemulihan Injil. Anda akan menambahkan pada daftar ini 
sewaktu Anda menemukan lebih banyak informasi di sepanjang 
pelajaran ini, jadi berilah ruang untuk menulis lebih banyak.

Bacalah 2 Nefi 3:6–8, 
dan identifikasikan kata 
dan ungkapan yang 
Yusuf dari Mesir guna-
kan untuk menguraikan 
Nabi Joseph Smith dan 
pekerjaan yang akan 
dia lakukan. Tambahkan 
apa pun dari kata dan 
ungkapan ini yang Anda 
rasa penting untuk daftar 
Anda tentang Nabi 
dalam jurnal tulisan suci 
Anda. Dalam ayat- ayat 
ini Yusuf dari Mesir 
bersaksi bahwa Tuhan 
mengangkat Nabi 
Joseph Smith untuk 

1

Yusuf 
dari 

Mesir

2

Yusuf, 
putra 
Lehi

3

Joseph 
Smith Sr.

4

Joseph 
Smith Jr.

2 Nefi 3:3 2 Nefi 3:4 2 Nefi 3:14 2 Nefi 3:15

Daftar dapat menolong Anda 
mengorganisasi apa yang 
Anda pelajari dari tulisan suci 
dan para nabi sehingga Anda 
dapat mengingatnya dan siap 
untuk membagikan apa yang 
Anda ketahui kepada orang 
lain. Ketika membuat daftar, 
berilah itu judul yang jelas 
dan masukkan informasi yang 
cukup sehingga Anda dapat 
mengingat tujuan dari daftar 
itu ketika Anda kembali pada-
nya kemudian.

Membuat Daftar
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itu. Yusuf dari Mesir bernubuat bahwa Nabi Joseph 
Smith, salah seorang keturunannya, akan menampil-
kan Kitab Mormon pada zaman akhir.

Dalam 2 Nefi 3:12, ungkapan “buah keturunan 
auratmu [keturunan Yusuf dari Mesir] akan menulis” 
merujuk pada catatan tulisan suci tertulis—Kitab Mor-
mon—dibuat oleh keturunan Yusuf (lihat 2 Nefi 3:4). 
Dinubuatkan bahwa Kitab Mormon akan “tumbuh 
bersama” dengan Alkitab, catatan sakral yang ditulis 
oleh “buah keturunan aurat Yehuda.” Selidiki 2 Nefi 
3:12 untuk ungkapan yang menguraikan dampak yang 
akan dimiliki Kitab Mormon dan Alkitab pada dunia 
sewaktu itu tumbuh bersama.

Yusuf dari Mesir juga bernubuat bahwa Nabi Joseph 
Smith akan memainkan peran penting dalam rencana 
Bapa Surgawi untuk “membawa bangsaku pada kese-
lamatan” (2 Nefi 3:15).

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal tulisan suci Anda untuk menolong Anda terus me-

ngembangkan penghargaan Anda atas peran Joseph Smith da-
lam rencana keselamatan Bapa Surgawi:
 a. Apa beberapa contoh tentang perjanjian, wewenang, atau 
tata cara yang dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith yang dapat 
menolong mendatangkan keselamatan bagi orang- orang?
 b. Apa perbedaan yang telah dibuat berkat- berkat ini dalam ke-
hidupan Anda?

Carilah kata atau ungkapan yang menguraikan Nabi 
Joseph Smith dalam 2 Nefi 3:24, dan tambahkan 
itu pada daftar dalam jurnal tulisan suci Anda. Se-
waktu Anda membaca kutipan berikut dari Presiden 
Gordon B. Hinckley, tambahkan pada daftar Anda 
ajaran tambahan apa pun dari Nabi Joseph Smith yang 
menegaskan bahwa dia adalah “alat dalam tangan 
Allah”:

“Izinkan saya menyebut beberapa dari banyak ajaran 
dan praktik yang membedakan kita dari semua gereja 
lainnya, dan yang semua darinya telah datang melalui 
wahyu kepada Nabi [Joseph Smith] muda .…

Yang pertama dari hal- hal ini, tentu saja pernyataan 
tentang Allah Sendiri dan Putra terkasih- Nya, Tuhan 
Yesus Kristus yang telah bangkit .…

Pengetahuan tentang Ketuhanan ini, disembunyikan 
dari dunia selama berabad- abad, adalah hal pertama 
dan agung yang Allah ungkapkan kepada hamba 
terpilih- Nya .…

Kitab Mormon telah tampil melalui karunia dan kuasa 
Allah .…

Yang lain [kontribusi Nabi Joseph Smith] adalah ima-
mat yang dipulihkan .…

Wahyu lain yang agung dan luar biasa yang diberikan 
kepada Nabi adalah rencana untuk kehidupan kekal 
keluarga .…

Ketidakberdosaan anak- anak kecil adalah wahyu lain 
yang telah Allah berikan melalui perantaraan Nabi 
Joseph .…

… Ajaran yang agung tentang keselamatan bagi yang 
mati adalah unik bagi Gereja ini .…

Sifat kekal manusia telah diungkapkan .…
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… Ada satu lagi yang harus saya sebutkan. Inilah asas 
tentang wahyu modern .…

… Selama 38 setengah tahun kehidupannya yang 
singkat, datanglah melalui [Nabi Joseph Smith] pen-
curahan yang tak ada bandingannya tentang pengeta-
huan, karunia, dan ajaran” (“The Great Things Which 
God Has Revealed,” Ensign, Mei 2005, 80–83).

Setelah kematisyahidan Nabi Joseph Smith, Presiden 
John Taylor menulis apa yang menjadi Ajaran dan Per-
janjian 135. Bacalah Ajaran dan Perjanjian 135:3, dan 
renungkan apa yang telah Anda pelajari dalam pela-
jaran ini tentang peran Joseph Smith dalam rencana 
Bapa Surgawi untuk Pemulihan Injil.

 3. Tulislah tanggapan terhadap salah satu pertanyaan 
berikut dalam jurnal tulisan suci Anda:

 a. Apa yang telah Anda pelajari atau rasakan saat ini sewaktu 
Anda menelaah 2 Nefi 3 yang memperkuat kesaksian Anda ten-
tang Nabi Joseph Smith?
 b. Apa yang Joseph Smith lakukan, ajarkan, atau pulihkan yang 
Anda rasa adalah “amat berharga” (2 Nefi 3:7) bagi Anda?

Dengan doa yang sungguh- sungguh carilah cara un-
tuk membagikan kesaksian Anda tentang Nabi Joseph 
Smith kepada teman dan keluarga Anda untuk meno-
long mereka mengenal banyak hal yang amat berharga 
yang dipulihkan melalui dia.

 4. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 3 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 6: HARI 1

2 Nefi 4–5
Pendahuluan
Dalam 2 Nefi 4 Anda akan membaca bagaimana Lehi 
memanggil anak cucunya bersama untuk memberi-
kan nasihat dan berkatnya yang terakhir sebelum dia 
meninggal. Setelah kematian Lehi, Laman dan Lemuel 
menjadi marah terhadap Nefi karena mengkhotbah-
kan kepada mereka “petuah- petuah dari Tuhan” (lihat 
2 Nefi 4:13–14). Diresahkan oleh sikap dan tindakan 
kakak- kakaknya serta oleh kelemahan dan dosanya 

sendiri, Nefi mencatat perasaannya dalam bahasa yang 
ekspresif dan puitis (lihat 2 Nefi 4:15–35). Seperti yang 
tercatat dalam 2 Nefi 5, Tuhan memperingatkan Nefi 
dan mereka yang mendukung dia untuk melarikan diri 
dari Laman, Lemuel, dan para putra Ismael. Sesu-
dah perpisahan ini, orang- orang Nefi hidup dalam 
kesalehan dan kebahagiaan, sementara mereka yang 
tinggal bersama Laman dan Lemuel memisahkan diri 
mereka sendiri secara rohani dari Tuhan. Pengabdian 
Nefi kepada Tuhan memperkuat dia untuk menga-
tasi dosa dan keputusasaan. Nefi kemudian mencatat 
bagaimana dia dan bangsanya “hidup dengan cara 
kebahagiaan” (2 Nefi 5:27).

2 Nefi 4:3–11
Lehi menasihati dan memberkati keluarganya
Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda menerima 
nasihat atau saran dari ibu, ayah, atau para pemimpin 
Anda. Apakah Anda mengikuti saran itu? Mengapa 
atau mengapa Anda tidak mengikuti saran itu? Apa-
kah Anda mengalami suatu penyesalan? Dalam 2 Nefi 
4:1–11, Nefi mencatat nasihat dan berkat Lehi yang 
terakhir kepada keluarganya. Bacalah 2 Nefi 4:4–5, 
dan identifikasikan nasihat yang Lehi berikan kepada 
anak- anaknya yang juga dapat berlaku bagi Anda. 
Pernahkah orangtua, anggota keluarga, atau pemimpin 
Anda memberikan kepada Anda nasihat yang serupa?

 1. Buatlah sebuah daftar dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda tentang beberapa berkat yang telah da-

tang ke dalam kehidupan Anda karena mendengarkan nasihat 
dari mereka yang peduli terhadap Anda. Apa berkat- berkat yang 
telah datang karena patuh pada perintah- perintah Tuhan?
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2 Nefi 4:12–35
Nefi mengutarakan kepercayaannya kepada Tuhan dan 
mengakui kelemahannya
Dalam 2 Nefi 4:12–35, Nefi menulis “apa yang berada 
dalam jiwa[nya]” (2 Nefi 4:15). Bacalah 2 Nefi 4:15–16, 
dan carilah apa yang Nefi senangi.

Pikirkan tentang hal- hal yang sehat yang mendatang-
kan sukacita besar bagi Anda. Lengkapi ungkapan 
berikut dengan beberapa jawaban: Jiwaku senang akan  
  
 .

 2. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
apa yang Anda pikir itu berarti senang akan apa yang 

dari Tuhan.

Nefi menyebutkan bahwa “hati[nya] merenungkan” 
(2 Nefi 4:15) tulisan suci. Merenungkan tulisan suci 
berarti bukan hanya bermeditasi dan berpikir secara 
mendalam tentang tulisan suci tetapi juga membuka 
hati kita pada wahyu dan pemahaman.

Nefi mengalami saat- 
saat sukacita besar dalam 
kehidupannya; meski-
pun demikian, dia juga 
menghadapi saat- saat 
sulit. Merujuklah kem-
bali pada 2 Nefi 4:12–13 
untuk menemukan 
beberapa tantangan sulit 
yang Nefi hadapi pada 
waktu itu dalam kehi-
dupannya.

Bacalah 2 Nefi 4:17–18, 
dan temukan hal lain 
apa yang membuat Nefi 
penuh dukacita. Sewaktu 
Anda membaca, ingatlah 
definisi berikut: Malang 

berarti sengsara atau tak berharga. Daging merujuk pada 
kelemahan dalam keadaan fana kita. Menghantui berarti 
mengelilingi atau menekan pada segala sisi, menyusah-
kan, atau mengacaukan. Walaupun Nefi merasakan du-
kacita atas dosa- dosanya, ini hendaknya tidak dipahami 
dengan arti bahwa dia bersalah karena pelanggaran 
besar apa pun.

Pertimbangkan suatu waktu dalam kehidupan Anda 
ketika Anda dapat mengaitkan dengan bagaimana pe-
rasaan Nefi (misalnya ketika Anda kehilangan seorang 
yang dikasihi, orang lain telah marah kepada Anda 
karena mengikuti Tuhan, Anda telah menghadapi 
kesulitan atau kekecewaan, atau Anda telah merasakan 
dukacita karena dosa, kelemahan, dan cobaan Anda). 

Ada nilai yang besar saat 
merenungkan apa artinya 
kata dan ungkapan tulisan 
suci. Ketika Anda praktik 
merenungkan dan kemudian 
menyatakan kembali dalam 
kata- kata Anda sendiri apa 
yang Anda pikirkan artinya 
sebuah ungkapan tulisan suci, 
itu dapat menolong Anda 
sampai pada pemahaman 
yang lebih besar tentang ke-
benaran itu.

Renungkan Kata dan 
Ungkapan Tulisan Suci

Bacalah 2 Nefi 4:19, dan identifikasikan ungkapan 
yang mengekspresikan harapan Nefi terlepas dari 
dukacitanya. Menurut Anda apa yang Nefi maksud 
ketika dia berkata, “aku tahu kepada siapa aku telah 
percaya”? Bagaimana Anda dapat menaruh keperca-
yaan yang lebih besar kepada Allah?

Sewaktu Anda melanjutkan penelaahan Anda, carilah 
bukti asas Injil bahwa Allah mendukung mereka 
yang menaruh kepercayaan mereka kepada- Nya.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan- pertanyaan dalam bagan berikut:

Rujukan 
Tulisan Suci

Bagaimana Ayat- 
Ayat Ini Berlaku 
bagi Nefi

Bagaimana Ayat- 
Ayat Ini Dapat 
Berlaku bagi Anda

2 Nefi 
4:20–25

 a. Bagaimana Tuhan 
telah memberkati 
Nefi pada waktu 
lalu karena mena-
ruh kepercayaan-
nya kepada Dia?

 b. Bagaimana Tuhan 
telah memberkati 
Anda ketika Anda 
telah percaya 
kepada- Nya?

2 Nefi 
4:26–30

 c. Bagaimana 
mengingat 
berkat- berkatnya 
memengaruhi 
hasrat Nefi untuk 
menjadi saleh?

 d. Bagaimana 
berkat- berkat 
Tuhan telah me-
mengaruhi hasrat 
Anda untuk 
menjadi saleh?

2 Nefi 
4:31–33

 e. Apa yang Nefi 
doakan?

 f. Bagaimana Anda 
mungkin mene-
rapkan ayat- ayat 
ini dalam doa- doa 
Anda?

Bacalah 2 Nefi 4:34–35, dan tandai ungkapan yang 
memperlihatkan rasa percaya Nefi kepada Tuhan.

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
apa yang telah Anda pelajari dari menelaah 2 Nefi 4:17–

35 dan cara- cara yang Anda inginkan untuk meningkatkan ke-
percayaan Anda kepada Tuhan.

2 Nefi 5:1–8
Tuhan memisahkan orang- orang Nefi dari orang- orang 
Laman
Sewaktu Anda menelaah 2 Nefi 5, pikirkan tentang 
persoalan dan keputusan sulit yang mungkin Anda 
sedang alami atau telah alami. Dalam pasal ini Nefi 
menjelaskan bahwa kakak- kakaknya “berupaya untuk 
mengambil nyawaku” (2 Nefi 5:2). Perhatikan dalam 
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2 Nefi 5:1 apa yang Nefi lakukan untuk menemukan 
solusi pada persoalan itu. Kemudian tandai dalam tu-
lisan suci Anda apa yang Tuhan lakukan untuk meno-
long Nefi dalam 2 Nefi 5:5.

Sebagai akibat dari peringatan ini, Nefi dan “semua … 
yang percaya pada peringatan dan wahyu dari Allah” 
(2 Nefi 5:6) meninggalkan tanah warisan mereka yang 
pertama. Mereka melakukan perjalanan “untuk kurun 
waktu berhari- hari” (2 Nefi 5:7) dan bermukim di se-
buah tempat yang mereka sebut Nefi. Pengalaman ini 
mengilustrasikan bahwa keselamatan datang karena 
mematuhi wahyu- wahyu Allah.

Bacalah kesaksian berikut dari Penatua Paul V. Johnson 
dari Tujuh Puluh, “Tidaklah mengejutkan bahwa 
ketika menghadapi kejahatan dan godaan yang hebat, 
Tuhan tidak meninggalkan kita untuk menemukan 
jalan kita sendiri. Sesungguhnya, ada lebih dari cukup 
bimbingan yang tersedia bagi kita masing- masing 
jika kita mau mendengarkan. Anda telah menerima 
karunia Roh Kudus untuk mengarahkan dan meng-
ilhami Anda. Anda memiliki tulisan suci, orangtua, 
para pemimpin Gereja dan guru. Anda juga memiliki 
perkataan para nabi, pelihat, dan pewahyu yang hidup 
di zaman kita. Ada begitu banyak bimbingan dan 
arahan tersedia sehingga Anda tidak akan membuat 
kesalahan besar dalam kehidupan Anda kecuali Anda 
secara sadar mengabaikan bimbingan yang Anda te-
rima” (“The Blessings of General Conference,” Ensign, 
November 2005, 51).

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
peringatan yang telah Anda terima dari Tuhan, para nabi- 

Nya, atau para pemimpin Gereja lainnya. Apa yang Anda lakukan 
untuk mengindahkan peringatan itu? Bagaimana mengindahkan 
peringatan itu telah menolong Anda dalam kehidupan Anda, dan 
bagaimana itu akan menolong Anda pada waktu mendatang?

2 Nefi 5:9–18, 26–27
Orang- orang Nefi hidup dengan cara kebahagiaan
Setelah menuturkan kembali keadaan yang menun-
tun pada pemisahan keluarga Lehi, Nefi menguraikan 
kehidupan seperti apa di antara “orang- orang Nefi” 
(2 Nefi 5:9). Bacalah 2 Nefi 5:27, dan tandai ungkapan 
yang mengindikasikan bagaimana orang- orang Nefi 
hidup. Menurut Anda apa artinya hidup “dengan cara 
kebahagiaan”?

 6. Dengan saksama bacalah 2 Nefi 5:10–18, 26, dan 
tandai dalam tulisan suci Anda apa yang orang- orang 

Nefi miliki atau lakukan yang memberi kontribusi pada kebahagi-
aan mereka. Pilihlah salah satu hal ini, dan tulislah dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda bagaimana tindakan atau sikap itu 
telah memberi kontribusi pada kebahagiaan Anda. Sebagai con-
toh, jika Anda memilih fakta bahwa orang- orang Nefi memba-
ngun sebuah bait suci (lihat 2 Nefi 5:16), Anda dapat menuliskan 
bagaimana bait suci telah mendatangkan kebahagiaan yang le-
bih besar kepada Anda atau keluarga Anda.

Tindakan dan sikap yang telah Anda identifikasikan 
adalah bagian dari menjalani Injil Yesus Kristus. Anda 
dapat menuliskan asas berikut dalam tulisan suci Anda 
di sebelah 2 Nefi 5:27: Sewaktu Injil Yesus Kristus 
menjadi jalan kehidupan kita, kita meningkat da-
lam kebahagiaan. Ini berlaku bagi orang- orang Nefi 
bahkan selama masa kesulitan yang besar. Periksalah 
kehidupan Anda dan tentukan sesuatu yang akan 
Anda lakukan untuk hidup lebih sepenuhnya dengan 
cara kebahagiaan. Tulislah itu dalam jurnal pribadi 
Anda atau dalam tulisan suci Anda. Asas- asas yang te-
lah Anda telaah hari ini menuntun pada kebahagiaan.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 4–5 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 6: HARI 2

2 Nefi 6–8
Pendahuluan
Catatan Nefi dari bagian pertama sebuah khotbah 
yang diajarkan oleh adik lelakinya, Yakub, ditemukan 
dalam 2 Nefi 6–8. (Bagian kedua dari khotbah Yakub 
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ditemukan dalam 2 Nefi 9–10). Yakub bernubuat 
bahwa sejak waktu Lehi meninggalkan Yerusalem, 
orang- orang Yahudi telah dibawa tertawan dan 
dicerai- beraikan karena kejahatan mereka. Meski-
pun demikian, Tuhan dengan penuh belas kasihan 
mengumpulkan orang- orang Yahudi kembali ke 
Yerusalem. Yakub juga bernubuat bahwa orang- orang 
Yahudi akan dicerai- beraikan untuk kedua kali sete-
lah mereka menolak Juruselamat selama pelayanan 
fana- Nya; sekali lagi Tuhan akan memperlihatkan 
belas kasihan dan mengumpulkan mereka pada hari 
terakhir sewaktu mereka sampai pada pengetahuan 
tentang Juruselamat. Sebagai tambahan, Yakub me-
ngutip nubuat- nubuat Yesaya yang memperlihatkan lo-
yalitas Juruselamat kepada umat perjanjian- Nya, belas 
kasihan- Nya, dan keagungan janji- janji- Nya kepada 
yang setia.

2 Nefi 6
Yakub bernubuat tentang pencerai- beraian dan 
pengumpulan Israel
Bagaimana Anda bertindak jika orang- orang yang 
Anda kasihi memperlakukan Anda dengan tidak baik? 
Bagaimana jika mereka memperlihatkan melalui tin-
dakan atau sikap mereka bahwa hubungan Anda tidak 
lagi penting bagi mereka? Renungkan apakah Anda 
pernah bertindak dengan cara ini terhadap Tuhan. Da-
lam 2 Nefi 6–8, Yakub mengajarkan bagaimana Tuhan 
menanggapi mereka yang, melalui sikap dan tindakan 
mereka, telah berpaling dari- Nya.

Bacalah 2 Nefi 6:3–5; 9:1, 3, dan carilah alasan me-
ngapa Yakub memberikan khotbah ini.

Sewaktu Anda belajar hari ini, carilah bagaimana 
ajaran- ajaran Yakub dapat menolong Anda “belajar 
dan memuliakan nama Allahmu” (2 Nefi 6:4), mema-
hami dengan lebih baik perjanjian- perjanjian yang 
telah Anda buat dengan Tuhan (lihat 2 Nefi 9:1), dan 
memberi Anda alasan untuk “bersukacita, dan meng-
angkat kepalamu selamanya” (2 Nefi 9:3).

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Yakub memulai khotbahnya dengan menubuatkan apa yang 
terjadi kepada orang- orang Yahudi setelah Lehi meninggalkan 
Yerusalem karena mereka telah menolak Tuhan. Bagaimana dia 
menguraikannya dalam 2 Nefi 6:8?
 b. Lehi, Yeremia, dan para nabi lain menubuatkan tentang 
penghancuran ini. Ketika orang- orang Babilonia menaklukkan 
orang- orang Yahudi pada kira- kira 587 SM., banyak yang terbu-
nuh dan yang lain dibawa tertawan ke Babilon. Orang- orang 
Yahudi pada akhirnya melunakkan hati mereka terhadap Tuhan. 
Menurut kalimat pertama dari 2 Nefi 6:9, apa yang Yakub nubu-
atkan akan terjadi kepada mereka?

Adalah berguna untuk mem-
berikan perhatian dengan 
saksama pada ayat atau 
ungkapan yang mengindi-
kasikan mengapa seorang 
pembicara atau penulis dalam 
tulisan suci mengajarkan apa 
yang dia lakukan. Sebagai 
contoh, ungkapan seperti 
“Aku berbicara kepadamu … 
agar kamu boleh belajar dan 
memuliakan nama Allahmu” 
(2 Nefi 6:4; huruf miring di-
tambahkan) dan “agar kamu 
boleh mengetahui mengenai 
perjanjian- perjanjian Tuhan 
yang telah Dia buatkan per-
janjiannya dengan seluruh 
bani Israel ” 2 Nefi 9:1; huruf 
miring ditambahkan) meno-
long kita memahami maksud 
Yakub. Ungkapan- ungkapan 
seperti itu dapat menolong 
Anda memahami dengan 
lebih baik dan berfokus pada 
gagasan- gagasan pokok dan 
asas- asas dalam tulisan suci.

Carilah Maksud 
Pemrakarsa

 c. Yakub bernubuat bahwa 
Juruselamat akan menjalani 
kehidupan fana- Nya di antara 
orang- orang Yahudi setelah 
mereka kembali dari pena-
wanan. Menurut 2 Nefi 6:9–
10, bagaimana orang- orang 
Yahudi akan bertindak dan 
berpikir terhadap Jurusela-
mat?
 d. Menurut 2 Nefi 6:10–11, 
apa yang akan terjadi kepada 
orang- orang Yahudi yang me-
nolak Juruselamat?

Bacalah 2 Nefi 6:11, 14, 
dan carilah ungkapan 
yang menggambarkan 
bagaimana perasaan 
Tuhan tentang bani 
Israel meskipun mereka 
menolak- Nya. Anda da-
pat melingkari ungkapan 
“penuh belas kasihan 
kepada mereka” dan 
“memulihkan mereka” 
dalam tulisan suci Anda.

 2. Dalam jurnal pe-
nelaahan tulisan suci 

Anda, tulislah jawaban Anda 
terhadap pertanyaan- 
pertanyaan berikut:
 a. Apa artinya “memulihkan” seseorang atau sesuatu?
 b. Bagaimana kesediaan Tuhan untuk memulihkan Israel untuk 
kedua kali memperlihatkan belas kasihan- Nya?

Dalam ayat- ayat yang sama ini Yakub mengajarkan 
apa yang harus orang- orang Yahudi lakukan supaya 
menerima berkat- berkat ini dari Tuhan. Bacalah 2 Nefi 
6:11, 14 lagi, dan temukan ungkapan “ketika mereka 
akan” dalam tiap ayat. Tandai kata- kata yang meleng-
kapi ungkapan itu. Menurut ayat- ayat ini, bagaimana 
Israel akan memenuhi syarat untuk belas kasihan 
Tuhan? Ayat- ayat ini mengajarkan asas: Tuhan pe-
nuh belas kasihan kepada mereka yang kembali 
kepada- Nya.

 3. Renungkan cara- cara Anda telah menyaksikan belas 
kasihan dan kesediaan Tuhan untuk mengampuni mereka 

yang kembali kepada- Nya. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda: Saya tahu Tuhan penuh belas kasihan karena … Kemudian 
lengkapi pernyataan itu dengan pemikiran dan perasaan Anda 
sendiri. Anda dapat mengulangi latihan ini sewaktu Anda berpikir 
tentang cara- cara lain yang telah Tuhan tunjukkan bahwa Dia pe-
nuh belas kasihan.
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Dalam 2 Nefi 6 ada sebuah janji besar tentang ha-
rapan bagi Israel—yang mencakup kita semua. Bacalah 
2 Nefi 6:17–18, dan lengkapi janji- janji berikut yang 
dibuat oleh Juruselamat:

“Allah Yang Perkasa akan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (2 Nefi 6:17).

“Semua daging akan mengetahui bahwa - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ” (2 Nefi 6:18).

2 Nefi 7–8
Yakub mengutip nubuat- nubuat Yesaya tentang loyalitas 
Juruselamat kepada umat perjanjian dan kemampuan- Nya 
untuk menebus kita
Seperti yang tercatat dalam 2 Nefi 7–8, Yakub me-
ngutip nubuat- nubuat Yesaya mengenai hasrat dan 
kemampuan Tuhan untuk menebus Israel dari pen-
deritaan yang disebabkan oleh dosa- dosa mereka. 
Bacalah 2 Nefi 7:1–2, dan identifikasikan pertanyaan- 
pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada Israel yang 
mengindikasikan Dia masih mengasihi mereka dan 
ingin menebus mereka.

Mungkin bermanfaat untuk memahami bahwa Tuhan 
menggunakan bahasa simbolis berkaitan dengan 
perceraian dan perbudakan, serta kebiasaan- kebiasaan 
sosial yang familier bagi orang- orang pada zaman 
itu, untuk mengajar mereka dengan cara yang penuh 
dampak dan mengesankan. Ungkapan “menceraikan,” 
“surat perceraian ibumu,” dan “jual kamu” merujuk 
pada gagasan tentang melanggar atau memutuskan 
sebuah perjanjian. Pertanyaan dapat dinyatakan kem-
bali dengan cara lain sebagai berikut: “Apakah saya 
telah berpaling darimu? Apakah saya menyisihkan 
perjanjian yang telah kita buat?” Jawaban terhadap 
pertanyaan- pertanyaan ini adalah, “Tidak.” Tuhan 
tidak akan pernah berpaling dari kita atau melupakan 
perjanjian- perjanjian yang telah Dia buat. Pertanyaan- 
pertanyaan- Nya adalah sebuah cara yang menekankan 
bahwa Dia tidak akan pernah melanggar perjanjian- 
Nya dengan Israel.

Pada akhir 2 Nefi 7:1, garis bawahi penjelasan Tuhan 
tentang mengapa Israel dipisahkan dari Allah dan 
menderita dalam penawanan.

 4. Jawablah salah satu pertanyaan berikut dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Mengapa penting untuk memahami bahwa pikiran, kepu-
tusan, dan tindakan kita dapat memisahkan kita dari Allah?
 b. Mengapa penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa Tuhan 
tidak pernah melupakan atau meninggalkan kita, meskipun kita 
mungkin melupakan dan meninggalkan- Nya?

Dalam 2 Nefi 7:2 Tuhan mengajukan kepada Israel se-
buah pertanyaan vital yang berlaku bagi kita masing- 
masing. Temukan dan tandai pertanyaan itu.

Menurut Anda apa yang Tuhan maksud ketika Dia 
bertanya, “Apakah tangan- Ku diperpendek sama sekali 
sehingga itu tidak dapat menebus?” Untuk memvisu-
alisasikan ini, bayangkan Anda sedang mengulurkan 
tangan Anda, mencoba untuk menjangkau seseorang 
yang dalam kebutuhan. Jika Anda akan memper-
panjang jangkauan Anda, apa yang akan Anda coba 
lakukan bagi orang yang dalam kebutuhan itu? Jika 
alih- alih Anda memperpendek atau menarik kembali 
tangan Anda, apa yang akan dikatakan tentang hasrat 
Anda untuk menolong orang itu? Dengan perumpa-
maan ini dalam pikiran, cara lain untuk mengungkap-
kan pertanyaan Tuhan kepada Israel adalah: “Apakah 
Aku akan menahan dan tidak menjangkau untuk 
menebusmu?”

Ungkapan “apakah Aku tidak memiliki kuasa untuk 
membebaskan?” mengajak Israel untuk merenungkan 
tentang iman mereka bahwa Tuhan memiliki kuasa 
untuk membebaskan mereka dari penderitaan yang 
disebabkan oleh dosa- dosa mereka.

Dalam sisa 2 Nefi 7–8, Yesaya memberikan beberapa 
contoh tentang hasrat dan kuasa Juruselamat untuk 
menebus umat perjanjian- Nya.

Bacalah 2 Nefi 7:5–7, dan carilah ungkapan dalam 
nubuat ini yang memberi tahu apa yang akan Me-
sias lakukan dan alami sebagai bagian dari kurban 
Pendamaian- Nya untuk menebus kita. Dalam 2 Nefi 
7:6, catatan kaki a, ada rujuk silang yang menjelaskan 
dan memperlihatkan penggenapan dari nubuat ini. 
Anda dapat menandai Matius 27:26 pada catatan kaki; 
kemudian bacalah Matius 27:26–31, dengan mencari 
cara- cara nubuat Yesaya digenapi.

 5. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Apakah yang 2 Nefi 

7:2, 5–7 perlihatkan kepada kita tentang hasrat dan kesediaan 
Juruselamat untuk menebus kita?

Untuk menolong Anda menemukan bukti lebih lanjut 
tentang belas kasihan dan kuasa Tuhan dalam sisa 
nubuat Yesaya, bayangkan Anda diminta untuk mem-
berikan ceramah di gereja tentang asas: Juruselamat 
berhasrat untuk menebus umat perjanjian- Nya 
dan memiliki segala kuasa untuk melakukannya. 
Untuk mempersiapkan ceramah Anda, bacalah 2 Nefi 
8:3, 11–13, 16, 22, dan pilihlah ungkapan yang Anda 
rasa menawarkan kepastian tentang hasrat dan kuasa 
Tuhan untuk menebus kita.
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 6. Buatlah garis besar untuk ceramah Anda dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda dengan:

 a. Mencatat dua atau tiga ungkapan yang menonjol bagi Anda 
dan menjelaskan bagaimana tiap ungkapan adalah contoh dari 
hasrat Juruselamat untuk menebus kita atau kuasa- Nya untuk 
melakukannya.
 b. Memilih salah satu ungkapan itu dan menguraikan bagai-
mana Anda pernah mengalami, atau ingin mengalami, berkat itu 
dalam kehidupan Anda.

Sewaktu Anda menyelesaikan pelajaran ini, ingatlah 
bahwa Yakub mengajarkan kebenaran yang telah Anda 
telaah hari ini “agar kamu boleh belajar dan memu-
liakan nama Allahmu” (2 Nefi 6:4), “agar kamu boleh 
mengetahui mengenai perjanjian- perjanjian Tuhan” 
(2 Nefi 9:1), dan “agar kamu boleh bersukacita, dan 
mengangkat kepalamu selamanya” (2 Nefi 9:3). Ca-
rilah kesempatan hari ini untuk membagikan peng-
hargaan Anda bagi Tuhan dan kasih- Nya bagi Anda 
kepada seseorang.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 6–8 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 6: HARI 3

2 Nefi 9
Pendahuluan
Penelaahan Anda tentang khotbah Yakub, yang dimulai 
dalam 2 Nefi 6–8, berlanjut dalam 2 Nefi 9. Dalam 
2 Nefi 6–8 Anda menelaah ajaran- ajaran Yakub ten-
tang belas kasihan Juruselamat dan kuasa- Nya untuk 
membebaskan bani Israel dari keadaan mereka yang 
tersesat dan tercerai- berai. Dalam pasal 9 Anda akan 
menelaah kesaksian Yakub tentang kuasa Pendamaian 
Juruselamat untuk membebaskan kita dari dampak 
Kejatuhan, termasuk kematian jasmani dan rohani 
seperti juga akibat dari dosa- dosa kita. Presiden Joseph 
Fielding Smith mengajarkan bahwa 2 Nefi 9 adalah 
“salah satu khotbah yang menerangi yang pernah 
disampaikan perihal Pendamaian .… Itu hendaknya 
dibaca dengan saksama oleh setiap orang yang meng-
upayakan keselamatan” (Answers to Gospel Questions, 
disusun oleh Joseph Fielding Smith Jr., 5 jilid. [1957–
66], 4:57).

2 Nefi 9:1–9
Yakub mengajarkan bahwa Kejatuhan mendatangkan 
kematian jasmani dan rohani kepada seluruh umat 
manusia
Apa yang datang ke dalam pikiran ketika Anda berpi-
kir tentang kata makhluk?

Kata makhluk biasanya merujuk pada sesuatu yang 
menakutkan dan mampu menimbulkan bahaya besar. 
Walaupun banyak orang berpikir hanyalah makh-
luk khayalan ketika mereka berpikir tentang sebuah 
makhluk, pertimbangkan jika ada sesuatu yang 
sebenarnya mampu mendatangkan bahaya abadi bagi 
Anda dan, oleh karena itu, sungguh menakutkan. 
Yakub menggunakan gambaran sebuah makhluk 
untuk menyimbolkan kondisi menakutkan yang kita 
semua hadapi dalam kefanaan. Bacalah 2 Nefi 9:10, 
dan identifikasikan dua unsur dari makhluk yang 
Yakub gambarkan. Kemudian isilah bagian kosong di 
bagan di bawah ini.

Makhluk yang Menyeramkan

K- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“k- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“k- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

Adalah penting untuk dipahami bahwa ketika Yakub 
mengajarkan tentang “kematian roh” dia tidak 
bermaksud bahwa roh kita akan mati secara harfiah, 
tetapi alih- alih bahwa kita secara rohani dipisahkan 
atau disingkirkan dari hadirat Allah (lihat 2 Nefi 9:6). 
Pemisahan ini sering kali dirujuk sebagai kematian ro-
hani dalam tulisan suci. Anda dapat menulis ungkapan 
disingkirkan dari hadirat Allah di sisi dari tulisan suci 
Anda di sebelah “kematian roh” dalam 2 Nefi 9:10.

Bacalah 2 Nefi 9:6, dan perhatikan bahwa Yakub 
memulai dengan berbicara tentang kematian tubuh 
dan mengakhiri dengan mendiskusikan tentang di-
singkirkan dari hadirat Allah. Selidiki ayat ini dengan 
saksama. Apa peristiewa yang mendatangkan baik 
kematian jasmani maupun kematian rohani kepada 
umat manusia?   
 

Bacalah 2 Nefi 9:7–9, dan identifikasilah apa yang 
Yakub ajarkan akan terjadi pada tubuh kita dan roh 
kita jika tidak ada Pendamaian serta kematian jasmani 
dan rohani tetap bertahan selamanya. Sebelum Anda 
membaca, akanlah menolong Anda untuk mengeta-
hui arti dari istilah- istilah berikut yang Yakub gunakan 
dalam ayat 7: Ungkapan “penghakiman pertama yang 
datang ke atas manusia” (2 Nefi 9:7) merujuk pada 
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dan kematian jasmani kita adalah permanen, hak 
pilihan moral tidak akan berarti apa pun. Ya, kita akan 
bebas membuat pilihan- pilihan, tetapi apa yang akan 
menjadi tujuannya? Hasil akhir akan selalu sama tidak 
masalah apa tindakan kita: kematian dengan tanpa 
harapan akan kebangkitan dan tanpa harapan akan 
surga. Sebaik atau seburuk apa pun yang mungkin kita 
pilih, kita semua akan berakhir menjadi ‘malaikat bagi 
seorang iblis’” (“Moral Agency,” Ensign, Juni 2009, 50).

 2. Tulislah sebuah kalimat dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda yang menjelaskan dengan kata- kata Anda 

sendiri apa yang Anda pikir Penatua Christofferson katakan ten-
tang kondisi kita yang jatuh. Tambahkan penjelasan singkat 

akibat Kejatuhan Adam dan Hawa. Istilah kebusukan 
merujuk pada tubuh fana karena itu tidak sempurna 
dan pada akhirnya akan mati. Istilah ketidakbusukan 
merujuk pada tubuh yang dibangkitkan, yang akan 
hidup selamanya.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, catatlah 
beberapa ungkapan yang Anda identifikasi dalam 2 Nefi 

9:7–9 yang menguraikan apa yang akan terjadi pada tubuh dan 
roh kita jika tidak ada Pendamaian.

Bacalah pernyataan berikut oleh Penatua D. Todd 
Christofferson dari Kuorum Dua Belas Rasul untuk 
mengklarifikasi akan seperti apa nasib kita tanpa Pen-
damaian Yesus Kristus, “Jika pemisahan kita dari Allah 
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 a. Menurut 2 Nefi 9:5, 21, apa yang harus Juruselamat lewati 
supaya kita dapat dibebaskan dari kematian dan neraka?
 b. Untuk siapa Juruselamat menderita, menurut 2 Nefi 9:21?

Pikirkan tentang berapa banyak orang yang “termasuk 
dalam keluarga Adam” (2 Nefi 9:21). Ini termasuk me-
reka semua yang pernah hidup, yang sekarang hidup, 
dan yang kelak akan hidup di bumi—termasuk Anda. 
Anda dapat menulis nama Anda di sebelah 2 Nefi 
9:21 untuk mengingat pengurbanan Juruselamat yang 
dibuat bagi Anda.

Yakub mengajarkan 
bahwa penderitaan Juru-
selamat akan menolong 
kita lolos dari makhluk 
yang menyeramkan itu—
kematian jasmani dan 
disingkirkan dari hadirat 
Allah selamanya. Bacalah 
2 Nefi 9:22, dan identi-
fikasikan sebuah ung-
kapan yang menyatakan 
kita akan dapat meng-
atasi kematian jasmani 
dan sebuah ungkapan 
yang memperlihatkan 
kita akan berada di ha-
dirat Allah lagi. Tulislah apa yang Anda identifikasikan 
dalam kalimat- kalimat di bawah ini:

Karena Kejatuhan, tubuh kita akan mati, tetapi karena 
penderitaan Kristus, tubuh kita akan menjadi   
 .

Karena Kejatuhan, kita disingkirkan dari hadirat Allah, 
tetapi karena penderitaan Kristus, semua orang akan 
kembali berdiri   
 .

Dengan menggunakan nama 
Anda sendiri dalam sebuah 
ayat tulisan suci menolong 
menjadikan ajaran itu lebih 
pribadi. Setelah membaca se-
buah ayat yang Anda pikir ber-
laku bagi Anda, menyisipkan 
nama Anda dapat menolong 
Anda mempersamakan pesan 
itu pada kehidupan Anda.

Sisipkan Nama Anda 
dalam Tulisan Suci

tentang mengapa Anda pikir Yakub akan membandingkan kema-
tian jasmani dan menjadi dipisahkan dari Allah kepada “makhluk 
yang menyeramkan.”

2 Nefi 9:10–27
Yakub mengajarkan bagaimana penderitaan Juruselamat 
membebaskan kita dari dampak kejatuhan dan akibat dosa
Allah tidak meninggalkan kita untuk menderita dam-
pak penuh dari “makhluk menyeramkan itu, kematian 
dan neraka.” Bacalah 2 Nefi 9:10, dan tandai apa yang 
telah Allah persiapkan bagi kita.

Bacalah analogi berikut dari Presiden Joseph Fielding 
Smith yang mengilustrasikan kebutuhan kita akan 
seorang Juruselamat:

“Seorang pria sedang berjalan di sepanjang jalan 
dan secara kebetulan jatuh ke dalam sebuah lubang 
yang begitu dalam dan gelap sehingga dia tidak dapat 
memanjat ke permukaan dan memperoleh kembali 
kebebasannya. Bagaimana dia dapat menyelamatkan 
dirinya dari keadaannya yang sulit? Bukan dengan 
pengerahan upaya apa pun dari pihaknya, karena tidak 
ada sarana untuk lolos di dalam lubang itu. Dia ber-
seru minta bantuan dan seorang baik yang rela, men-
dengarkan seruannya minta pertolongan, bergegas 
memberikan bantuannya dengan menurunkan sebuah 
tangga, memberikan kepadanya sarana yang melalui-
nya dia bisa memanjat lagi ke permukaan tanah.

Inilah tepatnya kondisi ketika Adam menempatkan 
dirinya dan anak cucunya, ketika dia memakan buah 
terlarang. Semua berada bersama di dalam lubang, tak 
seorang pun dapat mencapai permukaan dan meno-
long yang lain. Lubang itu adalah pengusiran dari ha-
dirat Tuhan dan kematian jasmani, disintegrasi tubuh. 
Dan karena semua menjadi tunduk pada kematian, tak 
seorang pun dapat menyediakan sarana untuk lolos.

Oleh karena itu, dalam belas kasihan- Nya yang tak 
terbatas, Bapa mendengarkan seruan anak- anak- 
Nya dan mengutus Putra Tunggal, yang tidak tunduk 
pada kematian tidak juga pada dosa, untuk menye-
diakan sarana untuk lolos. Ini Dia lakukan melalui 
Pendamaian- Nya yang tak terbatas dan Injil abadi” 
(Doctrines of Salvation, diedit oleh Bruce R. McConkie, 
3 jilid. [1954–1956], 1:126–127).

Sebagian besar pesan Yakub dalam pasal 9 berfokus 
pada cara Tuhan mempersiapkan kita untuk lolos dari 
cengkeraman kematian jasmani dan rohani, dan itu 
menjamin kita bahwa kita dapat dibebaskan.

 3. Selidiki 2 Nefi 9:5, 19–21, dan jawablah pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda:
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UNIT 6: HARI 4

2 Nefi 9–10
Pendahuluan
Dalam pelajaran sebelumnya Anda menelaah kesaksian 
Yakub tentang apa yang akan Yesus Kristus lakukan 
bagi kita melalui Pendamaian- Nya. Dalam pelajaran 
ini Anda akan menuntaskan penelaahan Anda dari 
2 Nefi 9 dan hari pertama khotbah Yakub dan mem-
pelajari apa yang harus kita lakukan untuk menerima 
berkat- berkat Pendamaian. Yakub memperingatkan 
terhadap membuat keputusan yang menuntun pada 
pemisahan dari Allah, dan dia mengajak semua orang 
untuk datang kepada Kristus dan diselamatkan. Anda 
juga akan membaca 2 Nefi 10 dan menelaah apa yang 
Yakub beri tahukan kepada orang- orang pada hari be-
rikutnya. Yakub kembali mengajarkan bahwa walaupun 
Israel akan dicerai- beraikan karena dosa, Tuhan akan 
mengingat perjanjian- perjanjian- Nya dengan mereka, 
dan Dia akan mengumpulkan mereka ketika mereka 
bertobat dan kembali kepada- Nya. Yakub mengatakan 
bahwa “tidak ada bangsa lain di atas bumi yang akan 
menyalibkan Allah mereka” (2 Nefi 10:3). Dia mera-
malkan bahwa Amerika akan menjadi tanah kemer-
dekaan, dibentengi terhadap segala bangsa, dan tidak 
memiliki raja- raja di atasnya. Yakub bersaksi bahwa 
seseorang harus tunduk pada kehendak Allah dan 
mengingat bahwa hanya melalui kasih karunia Allah 
mereka akan diselamatkan.

2 Nefi 9:28–54
Yakub memperingatkan tentang tindakan dan sikap yang 
memisahkan kita dari Allah dan mengajak semua orang 
untuk datang kepada Kristus
Karena Kejatuhan dan karena dosa- dosa pribadi kita, 
kita memerlukan Juruselamat. Yakub bersaksi bahwa 

Dari ajaran- ajaran Yakub kita mempelajari ajaran: 
Pendamaian Yesus Kristus membebaskan seluruh 
umat manusia dari kematian jasmani dan rohani 
yang didatangkan oleh Kejatuhan.

Di samping pesan tentang harapan, Yakub menga-
jarkan bahwa penderitaan Juruselamat juga dapat 
membebaskan kita dari kematian rohani yang disebab-
kan oleh dosa- dosa kita sendiri. Bacalah 2 Nefi 9:27, 
dan identifikasikan bagaimana Yakub menguraikan 
keadaan dari mereka yang melanggar dan berdosa. 
Bacalah 2 Nefi 9:15–16, dan tandai kepedihan dan 
siksaan rohani yang akan didatangkan ke atas kita jika 
kita tidak bertobat.

Di samping siksaan ini, perhatikan ungkapan “mereka 
akan pergi” dalam 2 Nefi 9:16. Karena Pendamaian, 
seluruh umat manusia akan kembali ke hadirat Allah 
untuk dihakimi. Meskipun demikian, jika kita tidak 
bertobat dari dosa- dosa kita, kita akan dipisahkan 
lagi dari hadirat Allah. Sementara pembebasan dari 
Kejatuhan adalah karunia bagi seluruh umat manusia, 
pembebasan kita dari akibat dosa- dosa pribadi kita 
bergantung pada hasrat dan tindakan kita. Bacalah 
2 Nefi 9:21, 23–24. Karena Pendamaian, apa yang da-
pat kita lakukan untuk diselamatkan dari akibat kekal 
dari dosa- dosa kita?

Setelah membaca kata- kata Yakub, lengkapi asas 
berikut: Melalui Pendamaian Yesus Kristus, kita 
dapat mengatasi akibat dari dosa- dosa kita jika 
kita  
 .

Luangkan waktu sejenak dan pikirkan tentang apa 
yang dapat Anda lakukan untuk lebih sepenuhnya 
merasakan kuasa pembersihan dari Pendamaian Juru-
selamat. Adakah hal- hal yang Tuhan kehendaki agar 
Anda bertobat darinya? Renungkan bagaimana Anda 
dapat bertobat dari hal- hal ini. Bagaimana Anda dapat 
dengan lebih baik menyimak suara- Nya?

 4. Tulislah sebuah alinea pendek dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda yang mengekspresikan bagaimana 

perasaan Anda tentang kurban Pendamaian Juruselamat bagi 
Anda.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 9 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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melalui Pendamaian kita dibebaskan dari dampak Keja-
tuhan dan dapat mengatasi dosa- dosa kita dan mene-
rima kehidupan kekal. Yakub menggunakan gambaran 
tentang gerbang dan jalan untuk mengilustrasikan 
ini. Bacalah 2 Nefi 9:41, dan carilah bagaimana Yakub 
menggambarkan jalan yang harus kita lewati untuk 
memperoleh kehidupan kekal. Renungkan pertanyaan- 
pertanyaan berikut: Menurut Anda apa artinya “datang 
kepada Tuhan”? (Pertimbangkan jika Anda berada di 
jalan yang membawa Anda lebih dekat kepada Juru-
selamat). Apa artinya bagi Anda bahwa “jalan [kepada 
Juruselamat] adalah sempit, tetapi itu berada di suatu 
lintasan lurus”?

Yakub juga menggambarkan Juruselamat sebagai 
“penjaga gerbang.” Ini adalah simbol dari peran Juru-
selamat sebagai hakim kita. Itu adalah Dia yang me-
ngaruniakan berkat- berkat Pendamaian- Nya kepada 
kita berdasarkan pada sikap dan tindakan kita. Yakub 
juga mengajar kita secara lebih spesifik bagaimana si-
kap dan tindakan kita memengaruhi kemampuan kita 
untuk datang kepada Juruselamat.

 1. Untuk menolong Anda mengidentifikasi sikap, pikiran, 
dan tindakan yang dapat menuntun kita kepada Jurusela-

mat, lakukan yang berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda:
 a. Gambarlah sebuah garis turun ke tengah dari halaman penuh 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, dan tulislah Menja-
uhkan Diri Kita dari Kristus pada satu sisi dan Datang kepada 
Kristus pada sisi lain.
 b. Bacalah 2 Nefi 9:27–39, dan identifikasikan tindakan atau si-
kap apa pun yang Yakub peringatkan yang dapat menjauhkan 
kita dari Juruselamat. Buatlah sebuah daftar tentang apa yang 
Anda temukan yang termasuk di kolom “Menjauhkan Diri Kita 
dari Kristus” dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda. Anda 
mungkin juga ingin menandai apa yang Anda temukan dalam 
tulisan suci Anda. (Catatlah bahwa 2 Nefi 9:28–29 adalah pe-
tikan penguasaan ayat suci. Anda dapat menandainya dengan 
cara yang khusus sehingga Anda dapat menemukannya pada 
waktu mendatang).
 c. Pilihlah salah satu tindakan atau sikap yang Anda identifika-
sikan, dan jawablah pertanyaan berikut pada halaman terpisah 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Bagaimana tindakan 
atau sikap ini dapat mencegah kita untuk datang kepada Kristus 
dan menerima berkat- berkat penuh dari Pendamaian- Nya?
 d. Di samping peringatan tentang tindakan dan sikap yang 
menjauhkan kita dari Tuhan, Yakub mengajarkan tentang tin-
dakan dan sikap yang akan menolong kita datang kepada Yesus 
Kristus. Bacalah 2 Nefi 9:23, 42, 45–46, 49–52, dan temukan 
apa yang Yakub ajarkan akan membawa kita kepada Tuhan. Ca-
tatlah apa yang Anda temukan di kolom “Datang kepada 
Kristus” dari bagan Anda.

Menelaah 2 Nefi 9:28–54, Anda mempelajari asas: 
Dengan memilih untuk datang kepada Tuhan dan 

hidup menurut kehendak- Nya, kita dapat mene-
rima berkat- berkat penuh Pendamaian.

 2. Untuk menolong Anda menerapkan apa yang telah 
Anda pelajari, tulislah jawaban Anda terhadap 

pertanyaan- pertanyaan dalam dua atau lebih dari tugas- tugas di 
bawah ini dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Dalam 2 Nefi 9:23 Anda membaca bahwa Tuhan memerintah-
kan kita untuk bertobat dan dibaptis. Walaupun Anda mungkin 
telah dibaptis, bagaimana memperbarui perjanjian- perjanjian 
baptisan melalui sakramen menolong Anda datang kepada 
Tuhan dan menerima berkat- berkat Pendamaian- Nya?
 b. Menurut Anda apa artinya memiliki “iman yang sempurna 
kepada Yang Kudus dari Israel” (2 Nefi 9:23)? Apa saja cara 
Anda saat ini memperlihatkan iman kepada Tuhan? Apa saja 
cara Anda saat ini memperlihatkan iman kepada Tuhan?
 c. Apakah artinya “berpalinglah dari dosa- dosamu” (2 Nefi 
9:45)? Apa yang dapat menolong Anda berpaling dari dosa- dosa 
Anda?
 d. Apa saja contoh tentang membelanjakan uang “untuk apa 
yang tak berharga” atau bekerja “untuk apa yang tidak dapat 
memuaskan” (2 Nefi 9:51)? Bagaimana menghindari kejahatan 
atau pencarian yang sepele menolong Anda datang kepada 
Tuhan? Bagaimana Anda dapat menyeimbangkan dengan lebih 
baik cara Anda meluangkan waktu dalam berbagai kegiatan se-
kolah, belajar, Gereja, rekreasi, dan sosial? 
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 e. Apa saja cara Anda dapat “[mengenyangkan] diri dengan 
apa yang tidak musnah” (2 Nefi 9:51)?
 f. Yakub mendorong orang- orang untuk “berterima kasih” dan 
“[membiarkan] hatimu bersukacita” (2 Nefi 9:52). Mengapa 
Anda berpikir adalah penting untuk mengikuti nasihat ini se-
waktu Anda berusaha untuk datang kepada Juruselamat?

 3. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
bagaimana satu atau lebih tindakan dan sikap yang telah 

Anda telaah membawa Anda lebih dekat kepada Juruselamat.

Penguasaan Ayat Suci—2 Nefi 9:28–29
Apa yang akan Anda lakukan untuk mempergunakan 
kesempatan pendidikan Anda saat ini dengan sebaik- 
baiknya? Apa rencana- rencana masa depan Anda 
untuk pendidikan Anda?   
  
 

Bacalah pernyataan berikut dari Presiden Gordon B. 
Hinckley, dan garis bawahi berkat- berkat yang dapat 
datang dari belajar, “Anda menghadapi tantangan- 
tantangan besar yang terbentang di depan. Anda 
sedang bergerak ke dalam dunia yang penuh kompe-
tisi. Anda harus memperoleh segala pendidikan sebisa 
Anda. Tuhan telah menginstruksikan kita mengenai 
pentingnya pendidikan. Itu akan menjadikan Anda 
memenuhi syarat untuk kesempatan yang lebih baik. 
Itu akan memperlengkapi Anda untuk melakukan 
sesuatu yang berfaedah di dunia yang hebat penuh de-
ngan kesempatan yang terbentang di depan. Jika Anda 
dapat pergi ke perguruan tinggi dan itu adalah niat 
Anda, maka lakukanlah itu. Jika Anda tidak memiliki 
hasrat untuk belajar di perguruan tinggi, maka pergilah 
ke sekolah kejuruan atau bisnis untuk memperta-
jam keterampilan Anda dan meningkatkan kapasitas 
Anda” (“Converts and Young Men,” Ensign, Mei 1997, 
49–50).

Bacalah 2 Nefi 9:28, dan tandai apa yang Yakub kata-
kan adalah perangkap dari pembelajaran dengan sikap 
yang keliru.

 4. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda:

 a. Menurut Anda apa arti pernyataan “bilamana mereka terpe-
lajar mereka berpikir mereka bijak”?
 b. Apakah bahayanya berpikir bahwa kita lebih bijak daripada 
orangtua, uskup atau presiden cabang kita, nabi, atau Bapa Sur-
gawi kita?

Bacalah 2 Nefi 9:29, dan identifikasikan apa yang Anda 
perlukan untuk mengingat sewaktu Anda mengupaya-
kan pendidikan.

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan berikut: Bagaimana penelaahan tulisan suci 

yang tekun menolong Anda untuk hidup menurut asas dalam 
2 Nefi 9:29?

2 Nefi–10
Yakub mendorong orang- orang untuk bersukacita dan 
datang kepada Tuhan
Selama hari kedua pengajarannya, Yakub kembali 
bersaksi tentang kuasa pembebasan Tuhan dari akibat 
dosa. Yakub juga mengajar bangsanya bagaimana 
mereka hendaknya menanggapi karunia Pendamaian 
yang penuh belas kasihan. Bacalah 2 Nefi 10:20, 23–25, 
dan tandai ungkapan yang mengindikasikan apa yang 
Yakub ajarkan yang hendaknya kita lakukan sebagai 
tanggapan terhadap pengurbanan Juruselamat bagi 
kita.

 6. Jawablah satu atau lebih pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Dengan mempertimbangkan apa yang telah Anda telaah ten-
tang Juruselamat, mengapa Anda ingin selalu “mengingat- Nya” 
(2 Nefi 10:20)?
 b. Mengapa Anda merasa bahwa mengesampingkan atau ber-
tobat dari sesuatu yang Anda lakukan keliru akan memperlihat-
kan rasa syukur dan kasih Anda bagi Juruselamat?
 c. Apa yang telah Anda pelajari tentang Juruselamat yang me-
nolong Anda merasakan harapan alih- alih “menundukkan” ke-
pala Anda dalam keputusasaan?

Sebuah ungkapan penting dalam pasal ini adalah 
“perdamaikanlah dirimu dengan kehendak Allah” 
(2 Nefi 10:24). Itu berarti bahwa kita hendaknya 
menegakkan kembali hubungan dekat dengan Tuhan 
dengan cara kita patuh dan selaras dengan kehendak- 
Nya. Kajilah ulang kembali tulisan suci apa pun yang 
telah Anda tandai dalam 2 Nefi 9–10. Carilah bim-
bingan Roh Kudus sewaktu Anda memutuskan sesu-
atu yang dapat Anda lakukan untuk memperdamaikan 
diri Anda dengan kehendak Allah.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 9–10 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 7: HARI 1

2 Nefi 11–16
Pendahuluan
Nabi Yesaya hidup kira- kira 100 tahun sebelum zaman 
Nefi. (Yesaya mulai bernubuat suatu masa sebelum 
tahun 740 SM. dan terus bernubuat selama 40 tahun 
lebih, sampai tahun 701 SM.; lihat Penuntun bagi Tu-
lisan Suci, “Yesaya”). Dalam banyak hal, Nefi mungkin 
memiliki perasaan kagum dan kasih bagi Yesaya sama 
dengan yang kita miliki bagi Nabi Joseph Smith. Kita 
tahu dari tulisan Nefi bahwa dia “senang” akan kata- 
kata Yesaya (lihat 2 Nefi 11:2). Seperti yang tercatat 
dalam 2 Nefi 12–16, Nefi mengutip dari tulisan Yesaya, 
yang ditemukan pada lempengan- lempengan ku-
ningan. Tulisan- tulisan ini menguraikan kesombongan 
dan kejahatan Israel zaman dahulu serta penghakiman 
yang menunggu mereka. Yesaya juga menuturkan 
kembali penglihatannya tentang Tuhan, dimana dia 
dibersihkan dari dosa- dosanya.

2 Nefi 11:1–8
Nefi senang akan 
kesaksian Yesaya tentang 
Yesus Kristus
Pikirkan tentang su-
atu waktu ketika Anda 
terkesan dengan kesak-
sian seseorang tentang 
Juruselamat. Bacalah 
2 Nefi 11:2–3, dan iden-
tifikasikan pengalaman 
apa yang diperoleh Nefi, 
Yakub, dan Yesaya terha-
dap Yesus Kristus.

Tuhan memanggil para 
nabi untuk memberi-
kan kesaksian tentang 
Dia. Dengan menelaah 
kesaksian para saksi 
Yesus Kristus, kita dapat 
memperkuat iman kita 
kepada Yesus Kristus dan 
bersukacita di dalam Dia.

Walaupun Anda mungkin me-
nemukan pasal- pasal Yesaya 
dalam Kitab Mormon sulit 
dipahami, Presiden Boyd K. 
Packer, Presiden Kuorum Dua 
Belas Rasul, memberikan 
nasihat yang membesarkan 
hati ini: “Jangan berhenti 
membaca! Bergeraklah maju 
melalui pasal- pasal nubuat 
Perjanjian Lama yang sulit di-
pahami itu, bahkan jika Anda 
memahami sangat sedikit 
darinya. Bergeraklah maju, 
jika semua yang Anda laku-
kan adalah membaca sepintas 
lalu dan sekadar memperoleh 
sedikit kesan di sini dan di 
sana” (“The Things of My 
Soul,” Ensign, Mei 1986, 61).

Menelaah Yesaya

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
pemikiran Anda tentang mengapa Anda pikir adalah pen-

ting untuk memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus dari banyak 
nabi.

Temukan empat kali Nefi berkata “jiwaku senang” 
dalam 2 Nefi 11:4–6. Anda dapat menandai ini dalam 
tulisan suci Anda.

“Senang” akan sesuatu menunjukkan bahwa sese-
orang mendapat kesenangan besar akan hal itu dan 
bahwa hal itu mendatangkan sukacita besar. 

 2. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tiga pernyataan atau lebih “jiwaku senang” yang melu-

kiskan unsur- unsur Injil yang Anda senangi. Jelaskan mengapa 
hal- hal ini mendatangkan sukacita bagi Anda.

Bacalah 2 Nefi 11:8, dan tulislah apa yang Nefi ha-
rapkan yang akan dihasilkan dari penelaahan Anda 
tentang tulisan Yesaya.   
 

2 Nefi 12:1–5
Yesaya bernubuat bahwa sebuah bait suci akan ditegakkan 
pada zaman terakhir
Bayangkan sebuah gunung besar. Dapatkah Anda 
berpikir tentang perbandingan apa pun yang dapat 
digambarkan antara gunung dan bait suci?

Bacalah 2 Nefi 12:2–3, 5, dengan mencari apa yang 
Allah janjikan untuk ditegakkan pada zaman terakhir. 
Istilah “gunung rumah Tuhan” berarti sebuah bait suci 
Tuhan. Menurut ayat- ayat ini, apa berkat- berkat yang 
akan datang dari rumah Tuhan pada zaman terakhir?

Anda dapat menulis dalam tulisan suci Anda sesuatu 
seperti ini: Allah telah menegakkan bait suci- bait suci 
untuk mengajar kita tentang jalan- Nya dan untuk me-
nolong kita berjalan di jalan- Nya (lihat 2 Nefi 12:3).

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana bait suci menolong kita berjalan di jalan Tuhan?
 b. Bagaimana Anda mempersiapkan diri Anda untuk memasuki 
bait suci?

2 Nefi 12–15
Pelajaran ini tidak akan memberikan bantuan yang 
detail untuk memahami 2 Nefi 12–15. Meskipun 
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demikian, sewaktu Anda membaca dan merenungkan 
pasal- pasal ini dalam pembacaan pribadi Kitab Mor-
mon Anda, carilah akibat dari kesombongan dan dosa. 
Ulasan, atau penjelasan berikut, juga akan menolong 
Anda dalam pembacaan Anda:

2 Nefi 12:6–18. Berilah perhatian khusus untuk semua 
rujukan tentang penyembahan berhala, seperti juga 
kata dan gambaran yang mengindikasikan kesom-
bongan—misalnya, tinggi hati, ketakaburan, sombong, 
terangkat- angkat, dan tinggi. Ini akan menolong Anda 
memahami mengapa penghakiman hebat seperti itu 
menunggu orang- orang ini.

2 Nefi 12:9–11. “Orang biasa” (ayat 9) merujuk kepada 
orang yang lazim atau umum. Baik “orang biasa” 
maupun “orang hebat,” jika mereka sombong, akan 
direndahkan pada Kedatangan Kedua Yesus Kristus 
(lihat ayat 11).

2 Nefi 12:12–13. “Hari Tuhan” adalah sebuah ungkapan 
yang merujuk pada masa penghakiman. Kedatangan 
Kedua Kristus akan menjadi “hari Tuhan” ketika yang 
jahat akan dihancurkan.

2 Nefi 13–14. Dalam 2 Nefi 13 adalah kelanjutan dari 
diskusi Yesaya tentang apa yang akan terjadi jika 
bangsa Israel bersikeras dalam kejahatan mereka. 
Yesaya menyebut para wanita Israel “para putri Sion” 
(ayat 16), menunjukkan bahwa mereka adalah anak- 
anak perjanjian. Yesaya mempersamakan mereka 
dengan seorang wanita 
yang bersikap sombong 
yang dikutuk oleh Tuhan, 
dan semua barang 
perhiasannya dan perhi-
asan jasmani lainnya 
diambil (lihat 2 Nefi 
13:16–26). Sebaliknya, 
2 Nefi 14 termasuk uraian 
Yesaya tentang apa yang 
akan terjadi jika para putri 
Sion merendahkan hati 
mereka sendiri, bertobat, 
dan berpaling kepada 
Tuhan. Jika Anda memiliki 
akses ke LDS edition of the Bible, gunakan catatan 
kaki untuk Yesaya 3 untuk menolong Anda memahami 
2 Nefi 13:16–26.
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2 Nefi 15:8–22. Kata celakalah merujuk pada kondisi 
kesedihan mendalam. Yesaya menggunakannya enam 
kali dalam ayat- ayat ini sewaktu dia mengidentifi-
kasi dosa- dosa bangsa Israel. Yesaya tahu bahwa jika 
bangsa Israel tidak bertobat, akibat dosa- dosa mereka 
akan mendatangkan kesedihan mendalam—khu-
susnya pada masa penghakiman. Jika Yesaya adalah 
seorang nabi di bumi saat ini, apakah dia akan mene-
mukan jenis dosa yang sama yang dia lihat di antara 
bangsa Israel?

 4. Bacalah 2 Nefi 15:20. Tulislah dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda beberapa cara orang- orang de-

wasa ini menyebut kebaikan itu jahat, atau kejahatan itu baik.

2 Nefi 16:1–8
Yesaya dipanggil untuk melayani sebagai nabi
Tulisan Yesaya kaya akan simbolisme. Simbol- simbol 
adalah satu cara Tuhan mengajar kita tentang asas- 
asas Injil. Seperti yang tercatat dalam 2 Nefi 16, Yesaya 
menguraikan pengalamannya tentang melihat Tuhan. 
Sewaktu Anda membaca 2 Nefi 16, ingatlah simbol- 
simbol berikut dan kemungkinan maknanya:

Serafim: Para malaikat yang berada di hadirat Allah. 
Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa “seorang ma-
laikat Allah tidak pernah memiliki sayap” (History of 
the Church, 3:392). Sayap para malaikat menyimbolkan 
kuasa mereka untuk bergerak dan bertindak.

Asap: Mungkin mengindikasikan hadirat Tuhan (lihat 
Wahyu 15:8).

Bibir najis: Ketidaklayakan.

Bara api yang berpijar (api): Perantara yang memurni-
kan, seperti kuasa pembersihan dari Roh Kudus.

Altar: Secara harfiah, altar adalah tempat di mana 
pengurbanan dibuat. Ini mungkin merujuk pada pe-
ngurbanan yang dibuat oleh Yesus Kristus atas nama 
kita—Pendamaian.

 5. Bacalah 2 Nefi 16:1–7, dan catatlah dalam jurnal pe-
nelaahan tulisan suci Anda jawaban terhadap 

pertanyaan- pertanyaan berikut:
 a. Apa yang salah satu serafim katakan tentang Tuhan Alam Se-
mesta?
 b. Menurut Anda apa yang Yesaya maksudkan ketika dia ber-
kata, “Celakalah aku! Karena aku tamatlah; karena aku seorang 
pria berbibir najis”? Apa yang menjadikan dia dengan tiba- tiba 
merasakan hal ini? (3 Nefi 27:19 mungkin menyampaikan se-
buah saran).
 c. Apa yang terjadi untuk mengubah perasaan Yesaya akan ke-
tidaklayakan?

 d. Bagaimana pengalaman ini akan mempersiapkan Yesaya un-
tuk keluar ke antara orang- orang dan mengajarkan pertobatan? 

Salah satu kebenaran yang diajarkan dalam pemang-
gilan Yesaya adalah bahwa kita dapat dibersihkan 
dari ketidaklayakan kita melalui Pendamaian 
Yesus Kristus. Renungkan tentang suatu waktu ketika 
Anda merasakan kuasa pembersihan dari Pendamaian 
dalam kehidupan Anda.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 11–16 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 7: HARI 2

2 Nefi 17–20
Pendahuluan
Dalam 2 Nefi 17–20, Nefi mencatat bahwa Yesaya 
berusaha membujuk raja Yehuda dan rakyatnya untuk 
percaya kepada Tuhan alih- alih kepada sekutu du-
niawi. Dengan menggunakan perlambang dan ba-
yangan—simbol atau pelukisan yang mengajarkan dan 
mempersaksikan tentang kebenaran besar—Yesaya 
bernubuat mengenai peristiwa- peristiwa dari zaman-
nya sendiri, kelahiran Yesus Kristus, dan penghancuran 
terhadap yang jahat pada Kedatangan Kedua Tuhan.

2 Nefi 17–18.
Kerajaan Yehuda diberkati ketika mereka menaruh 
kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus
Untuk menolong mempersiapkan Anda pelajaran hari 
ini, pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda dihadap-
kan dengan sebuah situasi yang menakutkan. Apakah 
Anda mengingat reaksi pertama Anda? Sewaktu Anda 
menelaah 2 Nefi 17–18, cobalah mengidentifikasi nasi-
hat Yesaya kepada mereka yang menemukan diri me-
reka dalam sebuah situasi yang sulit atau menakutkan.

Untuk penelaahan Anda tentang 2 Nefi 17–18, Anda 
akan perlu mengetahui tentang tiga bangsa kecil yaitu 
Aram, Israel, dan Yehuda, seperti juga Kerajaan Asiria 
yang jauh lebih besar, yang berupaya untuk menakluk-
kan tiga bangsa yang lebih kecil ini. Kajilah ulang peta 
berikut dan bagan yang menyertai.
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Bangsa Aram Israel 
(Efraim)

Yehuda

Raja Rezin Pekah Ahas

Ibu kota Damsyik Samaria Yerusalem

Bacalah 2 Nefi 17:1–2, dan merujuklah pada peta. 
“Aram bersekutu dengan Efraim” berarti bahwa dua 
negara ini membentuk persekutuan atau kesepakatan. 
Coba tentukan siapa menyerang siapa. Ketahuilah 
bahwa ungkapan “bani Daud” dalam ayat 2 merujuk 
pada Ahas dan rakyat Yehuda.

U

Laut Tengah

Danau 
Galilea

Laut 
Mati

ARAM

Damsyik

KERAJAAN ISRAEL UTARA

Samaria

Yerusalem

KERAJAAN SELATAN 
YEHUDA

Suku- suku utara
Efraim
Ruben
Simeon
Lewi
Dan
Naftali

Gad
Asyer
Isakhar
Zebulon
Yusuf

Suku- suku selatan
Yehuda
Benyamin

Kerajaan Israel dan Kerajaan Aram ingin menaklukkan 
Kerajaan Yehuda dan memaksa Yehuda untuk ma-
suk ke dalam persekutuan dengan mereka melawan 
Kerajaan Asiria yang sangat kuat. Asiria mengancam 
menaklukkan seluruh wilayah dunia pada masa itu. 
Israel dan Aram percaya bahwa dengan menaklukkan 
Yehuda, mereka dapat memiliki lebih banyak orang 
dan lebih banyak sumber untuk berperang dengan 
orang- orang Asiria yang mulai mendekat (lihat 2 Nefi 
17:5–6). Raja Ahas mempertimbangkan untuk melaku-
kan persekutuan ini dengan Israel dan Aram.

Pertimbangkan apa yang akan Anda lakukan jika Anda 
adalah Raja Ahas. Pada sisi lain, Asiria mengancam 
untuk menyerang rakyat Anda. Pada sisi lain, Aram dan 
Israel mengancam untuk menyerang jika Anda tidak 
bergabung dengan mereka untuk berperang melawan 
Asiria. Yesaya tinggal di Kerajaan Yehuda, dan Tuhan 
mengutus dia kepada Ahas dengan sebuah pesan. Me-
nurut Anda bagaimana perasaan Anda tentang pesan 
dari nabi itu jika Anda adalah Raja Ahas?

 1. Bacalah 2 Nefi 17:3–8, dan garis bawahi pesan Tuhan 
kepada Ahas dan rakyatnya, seperti yang diberikan mela-

lui Nabi Yesaya. (Istilah “puntung berapi yang berasap” dalam 
ayat 4 merujuk pada obor yang nyala apinya telah terbakar ha-
bis, simbolis dari dua kerajaan yang diremukkan dan ditaklukkan 
ini). Bayangkan Anda mendengar Yesaya mengatakan ini kepada 
Ahas. Kemudian, seorang teman bertanya kepada Anda apa yang 
Yesaya katakan. Tulislah dua atau tiga kalimat dalam jurnal pe-
nelaahan tulisan suci Anda yang menguraikan bagaimana Anda 
akan menjawab teman Anda.

Yesaya berusaha menolong raja dan rakyatnya ber-
sandar kepada Tuhan untuk memperoleh bantuan, 
alih- alih percaya kepada persekutuan politik yang 
tidak stabil.

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Mengapa penting bagi kita untuk berpaling kepada Tuhan ke-
tika kita memerlukan bantuan alih- alih hanya bersandar kepada 
orang- orang lain untuk menolong kita?
 b. Apakah beberapa cara kaum muda mungkin digoda untuk 
menempatkan hubungan mereka dengan orang lain sebelum hu-
bungan mereka dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus?

Tuhan berfirman bahwa Dia akan memberi Ahas dan 
Kerajaan Yehuda sebuah tanda bahwa Dia akan melin-
dungi mereka dan bahwa mereka tidak perlu bersan-
dar pada persekutuan duniawi. Bacalah 2 Nefi 17:14 
untuk menentukan tanda itu. Lingkari kata Imanuel 
dalam ayat ini. Di sebelah ayat ini tulislah “Matius 
1:22–23.” Bacalah Matius 1:22–23 untuk menemukan 
makna sebutan Imanuel.
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Bagaimana sebuah tanda yang berarti “Allah menyertai 
kita” akan menolong Ahas pada waktu itu? Bagaimana 
nubuat oleh Yesaya seperti itu dapat juga memiliki 
rujukan pada kelahiran Yesus Kristus berabad- abad 
kemudian?

Untuk pemahaman lebih lanjut tentang 
tanda seorang anak dilahirkan, renung-
kan penjelasan berikut oleh Penatua 
Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas 
Rasul, “Ada unsur- unsur yang jamak atau 
sejajar untuk nubuat ini, sebagaimana 

dengan begitu banyak dari tulisan Yesaya. Makna yang 
paling langsung mungkin berfokus kepada istri Yesaya, 
seorang wanita yang murni dan baik yang melahirkan 
seorang putra sekitar zaman itu [lihat 2 Nefi 18:3], 
anak itu menjadi sebuah perlambang dan bayangan 
dari penggenapan yang lebih besar dan lebih bela-
kangan dari nubuat yang akan dijadikan nyata dalam 
kelahiran Yesus Kristus” (Christ and the New Covenant 
[1997], 79).

Yesaya bernubuat bahwa sebelum anak itu tumbuh, 
Asiria akan menaklukkan pasukan baik Israel (Efraim) 
maupun Aram (lihat 2 Nefi 17:15–25). Tanda yang 
berarti “Allah menyertai kita” dimaksudkan untuk 
meyakinkan kembali Raja Ahas bahwa Allah akan 
bersama kita ketika kita percaya kepada- Nya, 

bahkan pada waktu kesulitan dan menakutkan. 
Pertimbangkan untuk menuliskan asas ini dalam tu-
lisan suci Anda.

Bacalah 2 Nefi 18:6–8, dan garis bawahi ungkapan 
“Perairan Syiloah.” Perairan Syiloah menyimbolkan 
bagi Yesaya pengaruh dan kuasa Allah yang tenang, 
tetap, dan mendukung yang diperlukan untuk men-
jadi bagian dari kehidupan politik bangsa (lihat 2 Nefi 
18:6). Yesaya menggunakan rujukan pada Perairan 
Syiloah sebagai perbandingan karena orang- orang 
Israel dan orang- orang Yehuda menolak Mesias—“Per-
airan Syiloah,” atau kuasa Allah yang tenang, lembut, 
tetap, dan mendukung. Oleh karena itu, sewaktu 
Yesaya bernubuat, Raja Asiria serta pengaruh yang 
mengerikan dan kekuatan yang sangat hebat dari 
pasukannya yang menyerbu—dilukiskan dengan “air 
dari sungai, kuat dan banyak”—menaklukkan Aram 
dan Israel.

Yesaya, sebagai seorang penyair, menggunakan dua 
aliran tetapi secara dramatis berbeda sungai berair un-
tuk menjelaskan apa yang akan terjadi kepada Yehuda. 
Pasukan Asiria kemudian menyerang Yehuda—dilukis-
kan dengan kata tanah. Tetapi pasukan itu tidak me-
naklukkan Yerusalem—dilukiskan dengan pernyataan 
“dia akan meluap dan melintas, dia akan mencapai 
bahkan ke leher.”
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lebih dari 500 tahun kemudian. Ini dikenal dewasa ini 
sebagai daerah Galilea.

Tandai dalam 2 Nefi 19:2 apa yang Yesaya katakan ten-
tang orang- orang dari daerah ini yang pada akhirnya 
akan mereka lihat.

Pernyataan Yesaya bahwa mereka yang “berjalan dalam 
kegelapan” dan berdiam di “tanah bayangan kema-
tian” telah “melihat terang yang cemerlang” adalah 
nubuat tentang misi fana Yesus Kristus di bagian dunia 
ini. Orang- orang yang tinggal di daerah Galilea berja-
lan dalam kegelapan rohani, tetapi ketika Yesus Kristus 
tinggal dan melayani di antara mereka, mereka melihat 
“terang yang cemerlang.”

 4. Bacalah 2 Nefi 19:6–7, dan renungkan sebutan Juru-
selamat yang mana dalam ayat 6 yang mungkin ber-

makna khusus bagi orang- orang Yehuda, mengingat keadaan 
mereka. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah ba-
gaimana satu sebutan atau lebih ini menggambarkan bagaimana 
perasaan Anda tentang Juruselamat.

2 Nefi 19–20
Yesaya menguraikan penghancuran orang- orang jahat 
pada Kedatangan Kedua
Nubuat Yesaya tentang penghancuran Asiria, yang 
tercatat dalam 2 Nefi 20, juga adalah nubuat tentang 
penghancuran orang- orang jahat pada Kedatangan 
Kedua. Sewaktu Anda membaca pasal ini, ingatlah 
bahwa sama seperti Hizkia percaya pada nasihat Yesaya 
dari Tuhan dan diberkati, jika Anda menaruh keper-
cayaan Anda kepada Tuhan, Anda tidak perlu takut 
penghakiman yang akan datang ke atas para penghuni 
bumi pada waktu menjelang Kedatangan Kedua.

Kalimat apa yang diulangi dalam 2 Nefi 19:12, 17, 21 
dan 2 Nefi 20:4? Anda dapat menandai ini dalam 
tulisan suci Anda. Tulislah kalimat dalam jurnal pe-
nelaahan Anda, dan garis bawahi kata amarah dan 
kata tangan. Di bawah kata amarah, tulislah pengha-
kiman, dan di bawah kata tangan, tulislah belas ka-
sihan. Bacalah kalimat itu dengan keras, gantilah kata 
penghakiman dan belas kasihan. (“Untuk semuanya ini 
[penghakiman]- Nya tidak dipalingkan, tetapi [belas 
kasihan]- Nya masih terulur”).

 5. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana kalimat dalam latihan penelaahan di atas mengu-
raikan bagaimana Tuhan menanggapi bangsa, keluarga, atau in-
dividu yang menolak- Nya?
 b. Bagaimana Anda dapat menerapkan kebenaran berikut da-
lam kehidupan Anda? Yesus Kristus adalah Allah pengha-
kiman dan belas kasihan. Belas kasihan- Nya dikaruniakan 

Bacalah 2 Nefi 18:9–12, dan perhatikan betapa beru-
lang kali Tuhan menasihati Yehuda untuk tidak berga-
bung dengan Aram dan Israel. Seperti yang tercatat 
dalam 2 Nefi 18:13, ke mana Tuhan, melalui Yesaya, 
menasihati Yehuda untuk pergi mencari bantuan?

Pada waktu orang- orang Asiria telah menguasai 
Yehuda dan mengancam Yerusalem, Kerajaan Yehuda 
memiliki seorang raja baru. Namanya adalah Hizkia. 
Dia percaya kepada Tuhan dan Nabi Yesaya. Pada 
akhirnya 185.000 serdadu Asiria dibunuh dalam per-
kemahan mereka oleh seorang malaikat Tuhan (lihat 
2 Raja- Raja 19:35; Yesaya 37:36).

 3. Jawablah satu pertanyaan atau lebih berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apakah bahayanya menaruh kepercayaan Anda pada hal- hal 
dan pengaruh duniawi alih- alih kepada Tuhan? (Anda dapat ber-
pikir tentang situasi yang mungkin menggoda Anda untuk mem-
buat keputusan berdasarkan pada rasa takut).
 b. Kapan Anda pernah berpaling kepada Tuhan untuk kekuatan 
ketika Anda pada awalnya tergoda untuk berpaling pada sumber 
yang lain? Apa yang Anda pelajari dari pengalaman itu?
 c. Di bawah Raja Hizkia, rakyat Yehuda terhindar dari kehan-
curan karena mereka mengikuti nasihat Yesaya dari Tuhan. Ba-
gaimana para nabi modern berikut dapat menjaga Anda 
terhadap bahaya rohani?

2 Nefi 19:1–7
Yesaya berbicara seperti Mesias
Pernahkah Anda pergi untuk waktu yang lama tanpa 
melihat matahari atau merasakan kehangatannya? Jika 
Anda belum pernah, bayangkan bahwa Anda memiliki 
bayangan yang terus- menerus pada diri Anda, tanpa 
memiliki akses pada cahaya dan kehangatan matahari 
(seperti berada di ruang yang gelap sepanjang waktu). 
Yesaya menggunakan sebuah gambaran serupa untuk 
mengilustrasikan kondisi rohani orang- orang yang 
hidup tanpa terang Yesus Kristus.

Ada dua tanah yang disebutkan dalam 2 Nefi 19:1–2. 
Bacalah ayat- ayat ini, dan tandai nama kedua tanah itu.

Berabad- abad sebelum masa Yesaya menulis ayat- ayat 
ini, banyak perang telah terjadi untuk suatu usaha me-
ngendalikan daerah itu yang sekarang dikenal sebagai 
Tanah Suci. Sebagian merujuk daerah itu sebagai “ta-
nah bayangan kematian” karena begitu banyak orang 
kehilangan nyawa mereka di sana dalam pertempuran. 
Pada zaman Perjanjian Baru, Nazaret, Kapernaum, 
Nain, dan Kana berlokasi di daerah- daerah yang 
secara resmi dikenal sebagai tanah Zebulon dan tanah 
Naftali. Inilah kota- kota di mana Yesus Kristus meng-
habiskan banyak waktu- Nya, melayani orang- orang 
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kepada mereka yang bertobat dan menaati perintah- 
perintah- Nya.

 6. Untuk menolong Anda mengidentifikasi sikap, pikiran, 
dan tindakan yang dapat menuntun kita kepada Jurusela-

mat, lakukan yang berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda:

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 17–20 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 7: HARI 3

2 Nefi 21–24
Pendahuluan
Banyak dari nubuat Yesaya dalam Kitab Mormon ada-
lah tentang zaman terakhir. Dia bernubuat tentang Pe-
mulihan Injil, Nabi Joseph Smith, Kedatangan Kedua, 

dan penghancuran orang- orang jahat. Dia melihat 
sebelumnya bahwa Tuhan akan “menegakkan suatu 
panji bagi bangsa- bangsa” untuk mengumpulkan 
umat- Nya pada zaman terakhir (lihat 2 Nefi 21:11–12). 
Yesaya juga bersaksi bahwa Tuhan akan menang atas 
Setan dan mengawali Milenium, sebuah era keda-
maian dan sukacita.

2 Nefi 21:1–4, 10–12
Yesaya melihat sebelumnya Pemulihan Injil Yesus Kristus 
pada zaman akhir
Berhentilah sejenak, dan bayangkan suatu cahaya 
mulai muncul di hadapan Anda. Cahaya itu menjadi 
semakin cemerlang dan semakin cemerlang. Tiba- tiba 
seorang utusan yang dikirim dari hadirat Allah ber-
diri di depan Anda. Dia memberi tahu Anda bahwa 
nubuat- nubuat zaman dahulu hampir digenapi dan 
bahwa Anda akan menolong dalam penggenapannya. 
Apa yang akan menjadi reaksi, pikiran, dan pertanyaan 
awal Anda?

Suatu malam Moroni pertama kali menampakkan 
diri kepada Joseph Smith—21 September 1823—dia 
mengutip Yesaya 11, yang juga ditemukan dalam 
2 Nefi 21. Moroni memberi tahu Joseph Smith bahwa 
nubuat- nubuat dalam pasal itu hampir “digenapi” 
(Joseph Smith—Sejarah 1:40). Sewaktu Anda mene-
laah nubuat- nubuat Yesaya ini, renungkan mengapa 
Nefi akan mencatatnya pada lempengan- lempengan 
kecil dan juga mengapa Moroni akan mengutipnya 
kepada Joseph Smith.

Nabi Joseph Smith 
menerima wahyu yang 
mengklarifikasi arti dari 
nubuat- nubuat yang 
tercatat dalam 2 Nefi 21. 
Para ahli telah lama ter-
pesona dengan berusaha 
memahami makna dari 
simbol- simbol yang 
digunakan dalam pasal 
ini. Kitab Mormon dan 
para nabi modern telah 
menolong kita mema-
hami dengan lebih baik 
makna itu. Sebagai con-
toh, Yesaya menggunakan 
perumpamaan tentang 
pohon atau tanaman. Ba-
calah 2 Nefi 21:1, 10, dan 
identifikasikan bagian- 
bagian khusus dari pohon 
atau tanaman yang Yesaya 
sebutkan. Kemudian 

Kitab- kitab tulisan suci kita 
bekerja bersama untuk 
menolong kita memahami 
kebenaran Injil dan nubuat. 
Sebagai contoh, pelajaran ini 
merujuk pada Ajaran dan Per-
janjian 113 untuk menolong 
mengklarifikasi nubuat dan 
ajaran Yesaya. Nefi juga me-
nolong kita memahami kata- 
kata Yesaya. Penatua Bruce R. 
McConkie dari Kuorum Dua 
Belas Rasul mengamati bahwa 
“Kitab Mormon adalah ulasan 
paling hebat di dunia tentang 
kitab Yesaya” (“Ten Keys to 
Understanding Isaiah,” Ensign, 
Oktober 1973, 81).

Menggunakan Tulisan 
Suci untuk Memahami 
Tulisan Suci
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bacalah Ajaran dan Perjanjian 113:1–6 untuk meno-
long Anda memahami apa makna simbol- simbol ini. 
Mungkin bermanfaat untuk menulis penafsiran dari 
simbol- simbol dalam tulisan suci Anda.

Tunggul Isai—Yesus Kristus

Tunas dari Tunggul Isai—Seorang hamba Yesus Kristus

Pangkal Isai—Seorang individu yang memegang kunci- 
kunci imamat

Pertimbangkan pernyataan berikut oleh Penatua 
Bruce R. McConkie, yang menjelaskan bahwa “pangkal 
Isai” dan “tunas dari tunggul Isai” keduanya merujuk 
kepada Nabi Joseph Smith, “Apakah kita keliru dengan 
mengatakan bahwa nabi yang disebut di sini [dalam 
A&P 113:5–6] adalah Joseph Smith, kepada siapa 
imamat datang, yang menerima kunci- kunci kerajaan, 
dan yang mengangkat panji untuk pengumpulan umat 
Tuhan pada dispensasi kita? Dan bukankah dia juga 
‘hamba dalam tangan Kristus, yang adalah sebagian 
keturunan dari Isai seperti juga dari Efraim, atau dari 
bani Yusuf, ke atas siapa diletakkan banyak kuasa’? 
[A&P 113:3–4]” (Millennial Messiah [1982], 339–340).

Bacalah 2 Nefi 21:10, 12, dan carilah apa yang Yesaya 
nubuatkan bahwa Tuhan akan melakukan melalui 
“pangkal Isai” (Joseph Smith). Kata panji merujuk 
pada “tunggul” ke mana orang- orang berkumpul.

Ayat- ayat ini mengajarkan kebenaran berikut: Tuhan 
telah memulihkan Injil- Nya dan Gereja- Nya mela-
lui Nabi Joseph Smith dan sekarang mengumpul-
kan umat- Nya pada zaman terakhir.

 1. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimanakah Gereja Yesus 

Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir merupakan panji bagi 
dunia?

2 Nefi 21:6–9; 22:1–6
Yesaya menggambarkan Milenium
Salah satu subjek yang paling banyak dibahas di antara 
orang- orang Kristen adalah pemerintahan milenium 
Juruselamat. Pernahkah Anda berpikir banyak tentang-
nya? Bayangkan bahwa seorang teman bertanya ke-
pada Anda apa yang Anda percayai tentang Milenium. 
Apa yang akan Anda katakan?

Yesaya bernubuat bahwa setelah Kedatangan Kedua 
Juruselamat, akan ada perubahan di bumi yang akan 
berlangsung selama seribu tahun. Kita menyebut pe-
riode kedamaian ini Milenium. Bacalah 2 Nefi 21:6–9, 
dengan mencari kondisi seperti apa yang akan terjadi 
di bumi selama Milenium.

Menurut 2 Nefi 21:9, satu nubuat tentang Milenium 
adalah bahwa “bumi akan penuh dengan pengetahuan 
tentang Tuhan.” Renungkan bagaimana penggenapan 
nubuat ini akan memengaruhi orang- orang di seluruh 
dunia. Bacalah 2 Nefi 22:1–6, dan perhatikan roh per-
ibadatan yang orang- orang miliki selama Milenium. 
Bagaimana kita dapat mengembangkan sikap yang 
sama itu saat ini?

Ayat- ayat yang telah Anda telaah mengajarkan kebe-
naran ini: Selama Milenium, bumi akan menjadi 
tempat kedamaian karena itu akan penuh dengan 
pengetahuan tentang Tuhan. Aspek- aspek apa dari 
Milenium yang ingin Anda miliki dalam kehidupan 
Anda sekarang? Renungkan sesaat apa yang dapat 
Anda lakukan untuk menerima sebagian dari berkat- 
berkat ini.

Anda dapat bernyanyi, mendengarkan, atau membaca 
“Tuhan Terangku” (Nyanyian Rohani, no. 30) untuk 
melengkapi penelaahan Anda tentang 2 Nefi 22.

2 Nefi 23–24
Yesaya menguraikan kejatuhan Babilon, kejatuhan 
orang- orang jahat, dan kejatuhan Lusifer
Seperti yang tercatat dalam 2 Nefi 23–24, Yesaya 
menghukum yang jahat dari bani Israel dan memban-
dingkan penghancuran orang- orang jahat pada zaman 
terakhir dengan penghancuran Babilon zaman dahulu. 
Babilon adalah sebuah bangsa yang sangat jahat pada 
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 3. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 21–24 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 7: HARI 4

2 Nefi–25
Pendahuluan
Setelah mencatat nubuat- nubuat Yesaya (2 Nefi 12–24), 
Nabi Nefi menekankan pentingnya nubuat- nubuat 
ini dan menjelaskan bahwa mereka yang dengan roh 
nubuat dapat memahami dan menghargai kata- kata 
Yesaya (2 Nefi 25). Dia menjelaskan bahwa tujuan 
tulisannya adalah “untuk membujuk anak- anak kita, 
dan juga saudara- saudara kita, untuk percaya kepada 
Kristus, dan untuk diperdamaikan dengan Allah” 
(2 Nefi 25:23). Dia mengajak semua orang untuk 
percaya kepada Yesus Kristus dan “menyembah- Nya 
dengan segenap daya, pikiran, dan kekuatanmu, dan 
seluruh jiwamu” (2 Nefi 25:29).

2 Nefi 25:1–8
Nefi mengajarkan bahwa kita dapat memahami kata- kata 
Yesaya ketika kita memiliki roh nubuat
Orang- orang sering kali menggunakan gembok untuk 
menyimpan harta yang berharga supaya tetap aman. 
Mereka mungkin menyimpan satu- satunya kunci 
untuk gembok itu, atau mereka 
mungkin memberikan duplikat 
kunci kepada teman yang 
dipercaya atau anggota keluarga. 
Nefi tahu bahwa nubuat- nubuat 
Yesaya adalah “amat berharga” 
(2 Nefi 25:8), dan dia ingin 
setiap orang memahaminya. 
Dia menyediakan kunci bagi 
siapa pun yang ingin mem-
buka makna dari kata- kata 
Yesaya.

Bacalah kalimat pertama 
dalam 2 Nefi 25:4, dan carilah kunci untuk 
memahami kata- kata Yesaya. Apa artinya memiliki 
“roh nubuat”? Menurut Anda dapatkah roh nubuat 

zaman Yesaya dan sejak itu telah menjadi simbol keja-
hatan dunia (lihat A&P 133:14).

Telaahlah apa yang Yesaya nubuatkan akan terjadi 
kepada yang jahat pada zaman terakhir dengan mem-
baca 2 Nefi 23:1, 4–9, 11, 15, 19, dan 22.

Yesaya juga membandingkan penghancuran Babilon 
zaman dahulu dengan kejatuhan Lusifer (Setan) dari 
surga. Dia berbicara tentang Lusifer sebagai simbol 
raja Babilon, yang berarti seluruh dunia yang jahat. 
Yesaya menggunakan kejatuhan Lusifer di dunia pra-
fana sebagai ilustrasi tentang betapa yang jahat akan 
gagal dan jatuh. Telaahlah 2 Nefi 24:12–14, dan tandai 
ungkapan yang menandai keangkuhan dan kesom-
bongan Setan.

Apakah Anda memerhatikan penggunaan kata aku 
dalam ayat- ayat ini? Anda dapat melingkari aku da-
lam tulisan suci Anda. Presiden N. Eldon Tanner dari 
Presidensi Utama suatu kali mengatakan bahwa Setan 
“lebih peduli dengan penghargaan daripada dengan 
akibat; kemuliaan dan pujian adalah akhir dalam diri 
mereka” (“For They Loved the Praise of Men More 
Than the Praise of God,” Ensign, November 1975, 76).

Selidiki 2 Nefi 24:15–16 untuk apa yang akan terjadi 
pada Setan dan bagaimana perasaan orang- orang ter-
hadapnya ketika mereka melihat dia apa adanya.

Bacalah pernyataan berikut oleh Presiden Ezra Taft 
Benson, “Di dewan prafana, adalah kesombongan 
yang menjatuhkan Lusifer, ‘putra fajar’ (2 Nefi 24:12–
15; lihat juga A&P 76:25–27; Musa 4:3).… Lusifer 
menempatkan usulannya dalam persaingan dengan 
rencana Bapa sebagaimana yang dianjurkan oleh Yesus 
Kristus (lihat Musa 4:1–3). Dia ingin dihormati mele-
bihi semua yang lainnya (lihat 2 Nefi 24:13). Sing-
katnya, hasratnya yang penuh kesombongan adalah 
untuk melengserkan Allah (lihat A&P 29:36; 76:28)” 
(“Beware of Pride,” Ensign, Mei 1989, 4–5).

Dalam 2 Nefi 23:22, kita belajar bahwa Anda dapat 
memperoleh penghiburan jika Anda saleh. Allah akan 
penuh belas kasihan kepada Anda, tetapi yang jahat 
akan binasa.

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: 

 a. Apa yang dapat saya ubah dalam kehidupan saya saat ini 
untuk menjadi lebih patuh?
 b. Bagaimana saya dapat memutuskan untuk tetap patuh?

Berdoalah untuk kesempatan membagikan kesaksian 
Anda tentang kebenaran yang Anda pelajari dalam 
2 Nefi 23.
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menolong Anda memahami tulisan suci dengan lebih 
baik, terutama kata- kata Yesaya?

Roh nubuat merujuk pada roh wahyu. Ini berarti 
bahwa ketika Anda dengan tekun dan dengan doa 
yang sungguh- sungguh menelaah tulisan suci dan 
berupaya memahami maknanya, Anda dapat memiliki 
roh wahyu, dan Roh Kudus akan menerangi pikiran 
Anda dan pemahaman Anda. Juga, tulisan suci meng-
ajarkan bahwa “kesaksian Yesus adalah roh nubuat” 
(Wahyu 19:10). Sewaktu Anda tumbuh dalam pe-
ngetahuan dan kesaksian Anda tentang Juruselamat, 
pemahaman Anda tentang tulisan suci—termasuk 
ajaran- ajaran Yesaya—akan meningkat dan Anda akan 
memahami dengan lebih baik bagaimana ajaran- 
ajaran itu berkaitan dengan Anda.

Nefi membagikan gagasan- gagasan lain yang dapat 
meningkatkan pemahaman kita tentang kata- kata 
Yesaya. Selidiki tulisan suci berikut, dan identifikasikan 
tiga kunci lagi untuk memahami kata- kata Yesaya:

• 2 Nefi 25:1   
 

• 2 Nefi 25:5–6   
 

• 2 Nefi 25: 7–8   
 

Ingatlah bahwa simbolisme dan bahasa yang puitis 
sering kali digunakan dalam nubuat- nubuat orang 
Yahudi zaman dahulu (lihat 2 Nefi 25:1). Juga, me-
nelaah kebudayaan, sejarah, dan geografi dari Israel 
zaman dahulu akan menolong Anda memahami kata- 
kata Yesaya (lihat 2 Nefi 25:5–6). Hidup pada zaman 
terakhir dan melihat penggenapan dari banyak nubuat 
juga menolong kita memahami Yesaya (lihat 2 Nefi 
25:7–8).

2 Nefi 25: 9–19
Nefi menubuatkan tentang orang- orang Yahudi
Seperti yang tercatat dalam 2 Nefi 25:9–19, Nefi 
bernubuat tentang orang- orang Yahudi dan tanah air 
mereka di Yerusalem dan daerah- daerah sekelilingnya. 
Dia mengatakan bahwa orang- orang Yahudi yang telah 
dibawa tertawan ke Babilon setelah penghancuran 
Yerusalem akan kembali ke “tanah warisan mereka” 
(lihat 2 Nefi 25:9–11). Yesus Kristus, Sang Mesias, akan 
tinggal di antara mereka, tetapi banyak yang akan 
menolak- Nya dan menyalibkan- Nya (lihat 2 Nefi 
25:12–13). Setelah kematian dan Kebangkitan Juruse-
lamat, Yerusalem akan dihancurkan lagi, dan orang- 
orang Yahudi akan dicerai- beraikan dan dicambuk oleh 
bangsa- bangsa lain (lihat 2 Nefi 25:14–15). Mereka 
pada akhirnya akan percaya kepada Yesus Kristus serta 

Pendamaian- Nya, dan Tuhan akan memulihkan me-
reka “dari keadaan mereka yang tersesat dan terjatuh” 
(lihat 2 Nefi 25:16–19).

2 Nefi 25:20–30
Nefi bersaksi tentang Yesus Kristus
Pikirkan tentang bagaimana Anda mungkin menang-
gapi seseorang yang menyatakan bahwa para Orang 
Suci Zaman Akhir tidak percaya kepada Yesus Kristus. 
Sewaktu Anda menelaah sisa dari 2 Nefi 25, carilah 
petikan- petikan yang dapat Anda bagikan dalam situ-
asi seperti itu.

Secara cepat periksalah 2 Nefi 25:20–30, dan pertim-
bangkan untuk menandai nama “Kristus” tiap kali itu 
muncul.

 1. Bacalah 2 Nefi 25:28–29, dan identifikasikan apa 
yang Nefi katakan adalah “jalan yang benar.” Selidiki 

2 Nefi 25: 23–26 untuk alasan mengapa percaya kepada Yesus 
Kristus adalah “jalan yang benar.” (Perhatikan bahwa 2 Nefi 
25:23, 26 adalah petikan penguasaan ayat suci. Anda dapat me-
nandainya dengan cara yang khusus sehingga Anda dapat mene-
mukannya pada waktu mendatang). Catatlah jawaban- jawaban 
Anda dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda.
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 c. Apakah makna dari ungkapan “segala yang dapat kita laku-
kan” bagi Anda?

Renungkan kebenaran berikut: Karena Yesus Kristus, 
kita dapat diselamatkan melalui kasih karunia 
setelah segala yang dapat kita lakukan. Pikirkan 
tentang suatu waktu ketika Anda melakukan segala 
yang dapat Anda lakukan dan diberkati dengan ban-
tuan dan kekuatan ilahi.

Kebenaran lain yang Nefi ajarkan (lihat 2 Nefi 25:26) 
adalah: Melalui Pendamaian Juruselamat, kita da-
pat menerima pengampunan untuk dosa- dosa kita.

Pertimbangkan untuk menulis sepucuk surat kepada 
seorang teman atau anggota keluarga tentang keperca-
yaan Anda kepada Yesus Kristus atau bersaksi tentang 
kepercayaan Anda dalam pertemuan kesaksian atau 
tatanan lain yang sesuai.

 3. Bacalah 2 Nefi 25:26 lagi, dan kemudian jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan 

tulisan suci Anda:
 a. Dalam cara apakah Anda menyembah atau menghormati 
Yesus Kristus? Apa kegiatan yang memperlihatkan kepada orang 
lain bahwa Anda percaya kepada dan menyembah Yesus Kristus?
 b. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menyembah Jurusela-
mat dengan lebih baik dengan segala daya, pikiran, dan keku-
atan?

Penguasaan Ayat Suci—2 Nefi 25:23, 26
Gunakan bentuk berikut untuk menolong Anda 
menghafalkan 2 Nefi 25:26:

“Dan kita berbicara tentang Kristus,
kita bersukacita di dalam Kristus,
kita berkhotbah tentang Kristus,
kita bernubuat tentang Kristus,
dan kita menulis menurut nubuat- nubuat kita,
agar anak- anak kita boleh mengetahui
pada sumber mana mereka boleh berpaling
untuk pengampunan akan dosa- dosa mereka.”

Setelah mengulangi petikan itu beberapa kali, tutup-
lah baris yang atas dengan tangan Anda dan cobalah 
itu lagi. Kemudian tutup baris yang lain, dan lanjut-
kan sampai Anda merasa Anda telah menghafalkan 
petikan itu.

 4. Lafalkan 2 Nefi 25:26 kepada seorang anggota kelu-
arga, dan tulislah bahwa Anda telah menghafalkannya 

dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 25 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Mengingat pengalaman- 
pengalaman ketika Tuhan 
memberkati Anda dengan 
bantuan yang dapat mem-
perkuat Anda dalam saat- 
saat sulit. Membagikan 
pengalaman- pengalaman itu 
dengan memberikan kesak-
sian Anda, menulis dalam 
jurnal Anda, atau menjelaskan 
kepada seseorang yang dekat 
dengan Anda bukan saja me-
nolong Anda, tetapi itu dapat 
memperkuat orang lain yang 
mungkin dalam keadaan sulit 
dan memerlukan dukungan 
untuk menolong mereka me-
mercayai bahwa Allah benar- 
benar ada dan memiliki kuasa 
untuk menolong kita.

Ingatlah Pengalaman-  
Pengalaman

Kata diperdamaikan dalam 2 Nefi 25:23 berarti dibawa 
ke dalam keselarasan dengan Allah. “Kasih karunia” 
Tuhan pada akhirnya bagaimana rekonsiliasi dengan 
Allah terjadi. Bacalah penjelasan berikut tentang kasih 
karunia Tuhan:

“Kata kasih karunia, sebagaimana digunakan dalam 
tulisan suci, terutama merujuk pada bantuan dan 
kekuatan ilahi yang kita terima melalui Pendamaian 
Tuhan Yesus Kristus .…

… Melalui kasih karunia, yang dimungkinkan oleh 
kurban Pendamaian Juruselamat, semua orang akan 
dibangkitkan serta menerima kebakaan. [Tetapi jika 
kita memenuhi syarat untuk kehidupan kekal di ha-
dirat Allah, kita harus dijadikan bersih dari dosa- dosa 
kita melalui kasih karunia- Nya].

Kalimat ‘setelah segala 
yang dapat kita lakukan’ 
[2 Nefi 25:23] mengajar-
kan bahwa upaya diper-
lukan di pihak kita untuk 
menerima kegenapan 
kasih karunia Tuhan dan 
dijadikan layak untuk 
tinggal bersama- Nya. 
Tuhan telah memerintah-
kan kepada kita untuk 
mematuhi Injil- Nya, 
yang mencakup memi-
liki iman kepada- Nya, 
bertobat dari dosa- dosa 
kita, dibaptiskan, mene-
rima karunia Roh Kudus, 
serta bertahan sampai 
akhir ….

Selain memerlukan kasih 
karunia untuk kesela-
matan akhir Anda, setiap 
hari Anda memerlukan 
kuasa yang memungkin-
kan ini dalam kehidupan. 

Jika Anda berada dekat dengan Bapa Surgawi Anda 
dengan ketekunan, kerendahan hati, serta kelemah-
lembutan, Dia akan meneguhkan dan memperkuat 
Anda melalui kasih karunia- Nya” (Teguh pada Iman: 
Sebuah Referensi Injil [2004], 56–58).

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Apa hubungan antara kasih karunia Tuhan dan upaya kita 
untuk menjalani Injil?
 b. Apa maknanya bagi Anda diselamatkan melalui kasih karunia?
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Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 8: HARI 1

2 Nefi 26–27
Pendahuluan
Nefi meramalkan kunjungan Yesus Kristus ke Benua 
Amerika dan penghancuran yang kemudian akan da-
tang ke atas umat- Nya. Nefi juga meramalkan mereka 
yang hidup pada zaman terakhir dan memperingatkan 
mereka terhadap kesombongan, komplotan rahasia, 
dan penipuan imam. Untuk mengilustrasikan bagai-
mana Tuhan akan menyediakan jalan bagi kita untuk 
mengatasi dampak dari kejahatan dan kemurtadan, 
Nefi memasukkan nubuat- nubuat Yesaya tentang Pe-
mulihan Injil Yesus Kristus pada zaman akhir.

2 Nefi 26
Nefi bernubuat mengenai zaman terakhir dan mengajak 
semua orang untuk datang kepada Kristus
Pernahkah Anda berada dalam gempa bumi, badai 
kilat yang hebat, atau peristiwa lain yang merusak atau 

melihat foto atau video tentang hal itu? Nefi melihat 
bahwa pada zaman akhir para penghuni bumi “akan 
dikunjungi dengan guntur, dan kilat, dan gempa bumi, 
dan segala macam kehancuran” (2 Nefi 26:6). Apa-
kah yang datang ke dalam pikiran Anda ketika Anda 
membaca tentang “amarah Tuhan” (2 Nefi 26:6) atau 
“penghakiman Allah” (2 Nefi 25:3)? Penghakiman 
Allah dimaksudkan untuk memberkati anak- anak- 
Nya—untuk membawa yang jahat pada pertobatan 
dan untuk melindungi yang saleh. Dalam 2 Nefi 
26:1–11, Nefi bernubuat tentang penghancuran yang 
akan mendahului kunjungan Yesus Kristus ke Benua 
Amerika dan kehancuran akhir umat- Nya karena 
kejahatan mereka. Bacalah 2 Nefi 26:8–9, dan carilah 
berkat- berkat yang Nefi katakan akan datang kepada 
keturunannya yang saleh. Kemudian bacalah 2 Nefi 
26:12–13, dan carilah apa yang dijanjikan kepada kita 
sewaktu kita menjalankan iman kepada Yesus Kristus.

 1. Yesus Kristus menyatakan diri- Nya kepada mereka 
yang menjalankan iman kepada- Nya dan bertahan dalam 

kesalehan. Catatlah jawaban Anda terhadap pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana Yesus Kristus menyatakan diri- Nya kepada me-
reka yang menjalankan iman kepada- Nya? (lihat 2 Nefi 26:13).
 b. Bagaimana Anda telah menyaksikan atau mengalami bebe-
rapa pernyataan Yesus Kristus ini?

Dalam 2 Nefi 26:14–19, Nefi bernubuat bahwa pada 
zaman akhir, setelah umat- Nya dan benih keturunan 
kakak- kakaknya dilemahkan oleh ketidakpercayaan, 
Kitab Mormon akan tampil. Dalam 2 Nefi 26:20–22, 
dia menguraikan betapa banyak orang pada zaman 
akhir akan penuh dengan kesombongan, menolak 
mukjizat- mukjizat Allah, dan bersandar pada kebijak-
sanaan dan pembelajaran mereka sendiri. Dalam cara 
apa Anda telah melihat contoh- contoh dari nubuat 
Nefi yang sedang digenapi?

Nefi memperingatkan kita bahwa iblis menggunakan 
kesombongan, ketamakan, dan pekerjaan- pekerjaan 
rahasia untuk merusak atau menghancurkan kita. Dalam 
tulisan suci Anda di sebelah 2 Nefi 26:22, tandai bagai-
mana Setan berupaya untuk mengikat kita. Tali rami 
adalah benang kain lenan yang tipis yang dapat dengan 
mudah diputuskan. Meskipun demikian, ketika banyak 
tali rami dijalin bersama itu menjadi tali yang kuat. Baca-
lah 2 Nefi 26:32, dan perhatikan contoh dari “pekerjaan 
kegelapan” yang Tuhan perintahkan untuk kita hindari. 
Renungkan bagaimana seuntai benang tunggal dapat 
menjadi “tali yang kuat” dalam 2 Nefi 26:32.

 2. Bayangkan Anda sedang mengajarkan kepada seo-
rang teman bagaimana menghindari jebakan- jebakan ib-

lis (Setan). Dengan menggunakan 2 Nefi 26:20–22, 32, tulislah 
sebuah alinea dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda yang 
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menjelaskan proses yang melaluinya iblis berupaya mengikat 
kita. Secara khusus perhatikan dalam 2 Nefi 26:22 bagaimana 
musuh menggunakan tali rami sampai korbannya terikat dengan 
tali yang lebih kuat, dan berilah sebuah contoh.

Nefi melihat kehancuran yang disebabkan oleh 
musuh dan memperingatkan jebakan dan pengaruh 
Setan pada zaman terakhir. Kebalikan dari pekerjaan 
kegelapan Setan, Nefi mengajarkan bahwa kasih 
Allah dikaruniakan kepada semua orang dan bahwa 
tujuan- Nya adalah untuk menyelamatkan sebanyak 
orang yang akan datang kepada- Nya. Bacalah 2 Nefi 
26:23–24, dan tandai kata dan ungkapan yang meng-
uraikan bagaimana Allah bekerja dengan anak- anak- 
Nya. Menurut 2 Nefi 26:24, apakah tujuan Allah dalam 
segala sesuatu yang Dia lakukan? Anda dapat menan-
dai ungkapan yang mengajarkan ajaran ini: Segala 
sesuatu yang Tuhan lakukan adalah demi manfaat 
bagi dunia.

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimana memahami bahwa se-

gala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah demi manfaat bagi 
dunia menolong Anda meningkatkan iman Anda kepada Bapa 
Surgawi kita dan memberi Anda kedamaian dan keyakinan dalam 
kehidupan ini?

Bacalah sepintas lalu 2 Nefi 26:25–28, 33, dan tan-
dai tiap kali kata semua, siapa pun, dan tak seorang 
pun muncul. Kemudian kembalilah dan bacalah lagi 
ayat- ayat ini, dengan memberi perhatian khusus pada 
kata- kata ini dan bagaimana Nefi mengajarkan bahwa 
Tuhan mengasihi semua orang dan mengajar se-
mua orang untuk datang kepada- Nya dan meng-
ambil bagian dalam keselamatan- Nya. Renungkan 
bagaimana asas- asas ini memengaruhi cara Anda 
memandang perintah, standar, dan orang lain.

 4. Bacalah 2 Nefi 26:29–31. Dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda, daftarlah dua atau tiga karakteristik 

dari penipuan imam yang terdapat dalam ayat 29, dan kemudian 
jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut:
 a. Mengapa Anda pikir bahwa penipuan imam akan merusak 
bagi Gereja?
 b. Menurut 2 Nefi 26:30, bagaimana penipuan imam dicegah?

2 Nefi 27:1–23
Nefi bernubuat tentang tampilnya Kitab Mormon

 5. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimana Anda tahu (atau me-

ngapa Anda percaya) bahwa Kitab Mormon adalah firman Allah?

Tuhan mengungkapkan kepada Nabi Yesaya detail 
mengenai tampilnya Kitab Mormon, yang Nefi catat 
dalam 2 Nefi 27. Setelah Yesaya bernubuat bahwa pada 

zaman terakhir banyak orang akan penuh dengan 
kedurhakaan dan menolak para nabi, dia menga-
jarkan bahwa Allah akan mengungkapkan sebuah 
kitab tulisan kuno (lihat 2 Nefi 27:1–7). Bacalah 2 Nefi 
27:12–14, dan carilah hal yang mengajarkan apa yang 
akan Tuhan lakukan untuk menegakkan kebenaran 
dari kitab yang akan tampil pada zaman terakhir.

Satu cara Tuhan menegakkan kebenaran penuh Kitab 
Mormon adalah untuk memperkenankan individu- 
individu lain untuk menjadi saksi tentang lempengan- 
lempengan emas itu. Oliver Cowdery, David Whitmer, 
dan Martin Harris dipilih sebagai Tiga Saksi dan diru-
juk dalam 2 Nefi 27:12. (lihat “Kesaksian Tiga Saksi” 
pada bagian depan Kitab Mormon).

“Beberapa orang” merujuk dalam 2 Nefi 27:13 terma-
suk Delapan Saksi (lihat “Kesaksian Delapan Saksi” 
pada bagian depan Kitab Mormon). Pertimbangkan 
untuk menandai ungkapan “sebanyak saksi seperti 
yang tampaknya baik bagi- Nya” 2 Nefi 27:14. Sewaktu 
Anda menerima dan membagikan kesaksian Anda 
tentang Kitab Mormon, Anda juga menjadi seorang 
saksi tentang kebenaran penuh dari kitab ini. Anda 
dapat menuliskan nama Anda di sebelah 2 Nefi 27:14 
sebagai salah seorang saksi tambahan tentang kebe-
naran penuh dari Kitab Mormon.

Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas 
Rasul mengatakan kesaksiannya sendiri tentang Kitab 
Mormon:

“Saya bersaksi bahwa seseorang tidak da-
pat sampai pada iman yang penuh dalam 
pekerjaan zaman akhir ini—dan dengan 
demikian menemukan ukuran yang 
paling penuh akan kedamaian dan 
penghiburan dalam hal ini, zaman 
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kita—sampai dia memeluk keilahian Kitab Mormon 
dan Tuhan Yesus Kristus, tentang siapa itu bersaksi ….

Saya meminta agar kesaksian saya tentang Kitab Mor-
mon dan semua yang dinyatakan secara tidak lang-
sung, yang diberikan saat ini di bawah sumpah dan 
jabatan keimamatan saya sendiri, dicatat oleh manusia 
di bumi dan malaikat di surga .… Saya menginginkan 
itu secara mutlak jelas ketika saya berdiri di hadapan 
meja penghakiman Allah bahwa saya maklumkan 
kepada dunia, dalam bahasa yang paling terus terang 
yang dapat saya kumpulkan, bahwa Kitab Mormon 
adalah benar, bahwa itu tampil dengan cara yang 
Joseph katakan bahwa itu tampil dan diberikan untuk 
mendatangkan kebahagiaan dan harapan bagi yang 
setia dalam penderitaan berat zaman akhir” (“Safety 
for the Soul,” Ensign, November 2009, 89–90).

Renungkan tentang apa yang dapat Anda lakukan un-
tuk memperkuat keyakinan Anda tentang kebenaran 
penuh Kitab Mormon.

 6. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
apa yang akan Anda lakukan tahun ini untuk memper-

kuat kesaksian Anda tentang kebenaran penuh Kitab Mormon.

Untuk melengkapi kegiatan berikut, Anda akan perlu 
merujuk pada Joseph Smith—Sejarah, yang ada dalam 
Mutiara yang Sangat Berharga. Bacalah Joseph Smith—
Sejarah 1:63–65, dan identifikasikan individu- individu 
dalam laporan itu. Kemudian bacalah petikan yang di-
tugaskan dari 2 Nefi 27 dalam bagan di bawah ini, dan 
cocokkan sebuah nama untuk tiap rangkaian ayat.

 a. Charles Anthon
 b. Joseph Smith
 c. Martin Harris

- - - - - - -   Pria yang tak terpelajar (lihat 
2 Nefi 27:9, 15, 19–20)

- - - - - - -   Pria yang membawa kata- kata, 
atau aksara, kepada pria yang 
terpelajar (lihat 2 Nefi 27:15, 17)

- - - - - - -   Pria yang terpelajar (lihat 2 Nefi 
27:15, 18)

Kata aksara dalam Joseph Smith—Sejarah 1:63–65 
merujuk pada aksara Mesir yang diperbarui yang telah 
Joseph Smith salin dan terjemahkan dari lempengan- 
lempengan emas yang ditunjukkan Martin Harris ke-
pada Profesor Charles Anthon. Charles Anthon adalah 
pengajar di Perguruan Tinggi Columbia dan seorang 
pria yang memiliki reputasi memahami bahasa- bahasa 
kuno. Setelah menyatakan dan menegaskan secara ter-
tulis bahwa terjemahan Joseph Smith terhadap aksara 
itu adalah benar, Profesor Anthon menyobek pengab-
sahannya mengenai terjemahan itu ketika dia diberi 
tahu tentang cara ajaib didapatkannya lempengan- 
lempengan itu. Dia menawarkan dirinya untuk 
menerjemahkan catatan itu. Ketika Martin Harris men-
jelaskan bahwa sebagian lempengan itu termeterai, 
Profesor Anthon mengatakan dia tidak dapat membaca 
kitab yang termeterai. Menurut 2 Nefi 27:16, apa yang 
kita pelajari tentang motif Charles Anthon yang ingin 
menerjemahkan lempengan- lempengan itu?

Bacalah 2 Nefi 27:20–23, dan tandai ungkapan yang 
diulangi dalam ayat 20 dan 21.

 7. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
bagaimana apa yang telah Anda telaah sejauh ini dalam 

2 Nefi 27:1–23 menegaskan bahwa Allah sanggup melakukan 
pekerjaan- Nya. (Jika Anda memerlukan informasi tambahan ten-
tang tampilnya Kitab Mormon, lihat A&P 20:8–12).

Anda dapat menuliskan kebenaran berikut dalam tu-
lisan suci Anda: Tampilanya Kitab Mormon adalah 
salah satu cara Allah akan melakukan pekerjaan- 
Nya pada zaman akhir.

 8. Tanggapilah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimana penggenapan nubuat 

zaman dahulu tentang Kitab Mormon memperkuat kesaksian Anda 
akan kitab ini dan perannya dalam Pemulihan Gereja Tuhan?

2 Nefi 27:24–35
Nefi bernubuat tentang dampak positif dari Injil Yesus 
Kristus yang dipulihkan
Allah memilih seorang pemuda bernama Joseph 
Smith untuk menjadi nabi Pemulihan dan mendatang-
kan pekerjaan- Nya yang menakjubkan pada zaman 
terakhir. “Pekerjaan yang menakjubkan” yang dirujuk 
dalam tulisan suci adalah Pemulihan Injil Yesus Kristus, 
yang mencakup tampilnya Kitab Mormon. Bacalah 
2 Nefi 27:25–26, tandai ungkapan “pekerjaan yang 
menakjubkan dan suatu keajaiban,” dan identifikasi-
kan beberapa kondisi yang akan terjadi ketika Tuhan 
memulai pekerjaan yang menakjubkan ini. Renungkan 
bagaimana Kitab Mormon dan Pemulihan telah meno-
long Anda menghindari kondisi- kondisi itu.
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UNIT 8: HARI 2

2 Nefi 28
Pendahuluan
Nefi bernubuat tentang beberapa kondisi yang menan-
tang pada zaman akhir, termasuk ajaran- ajaran palsu 
dan kesombongan dari gereja- gereja palsu yang akan 
dibangun. Dia mengajarkan bagaimana mengenali 
ajaran- ajaran palsu dan sikap keduniawian serta mengi-
dentifikasi cara- cara Setan akan berusaha untuk membi-
ngungkan pria dan wanita dari kehidupan yang saleh.

2 Nefi 28:1–19
Nefi menggambarkan gereja- gereja palsu dan 
gagasan- gagasan palsu dari zaman kita
Dalam banyak budaya ada rambu- rambu lalu lintas 
yang memperingatkan para pengguna jalan ketika 

Bacalah 2 Nefi 27:29–30, 34–35, dan tandai berkat- 
berkat yang datang karena tampilnya Kitab Mormon 
dan Pemulihan Injil. Kitab Mormon dan Injil yang 
dipulihkan akan mendatangkan sukacita dan pe-
mahaman bagi mereka yang menelaah dan mene-
rimanya.

 9. Catatlah jawaban Anda terhadap pertanyaan berikut 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Bagaimana 

Pemulihan Injil, yang termasuk tampilnya Kitab Mormon, telah 
menjadi “pekerjaan yang menakjubkan” dalam kehidupan Anda?

 10. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 26–27 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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bahaya apa pun berada di depan jalan raya atau jalur. 
Di negara dan kota di mana Anda tinggal, bentuk dan 
warna apakah rambu- rambu lalu lintas yang menyi-
agakan pengendara akan bahaya yang terbentang di 
depan? Dengan cara serupa, racun dan bahan- bahan 
berbahaya lainnya biasanya ditandai dengan simbol 
dan peringatan pada bungkus dan wadah. Bagaimana 
benda- benda ini menandai di mana Anda tinggal?

Seperti tanda- tanda peringatan fisik ini, Kitab Mormon 
memuat peringatan- peringatan untuk menolong Anda 
menghindari pengaruh- pengaruh yang berbahaya 
bagi roh Anda. Presiden Ezra Taft Benson mengiden-
tifikasi Kitab Mormon dapat memperingatkan dan 
memperkuat Anda terhadap rancangan jahat Setan, 
“Kitab Mormon membeberkan para musuh Kristus. 
Itu mengacaukan ajaran- ajaran palsu dan meredam 
perselisihan (lihat 2 Nefi 3:12). Itu membentengi para 
pengikut Kristus yang rendah hati terhadap rancangan, 
strategi, dan ajaran jahat iblis pada zaman kita. Jenis 
pemurtad dalam Kitab Mormon serupa dengan jenis 
yang kita miliki saat ini. Allah, dengan prapengeta-
huan yang tak terbatas, demikianlah mencetak Kitab 
Mormon sehingga kita boleh melihat kesalahan itu 
dan mengetahui bagaimana memerangi konsep pendi-
dikan, politik, keagamaan, dan filsafat palsu di zaman 
kita” (“The Book of Mormon Is the Word of God,” 
Ensign, Januari 1988, 3).

Kitab Mormon membeberkan gagasan- gagasan 
palsu dari iblis dan memperkuat kita terhadap 
rancangan jahatnya. Seperti yang tercatat dalam 
2 Nefi 28, Nefi menunjukkan ajaran- ajaran palsu iblis 
yang umum pada semua generasi. Selidiki 2 Nefi 28:3–
9, dan tandai ajaran palsu dan tipuan Setan yang Anda 
pelajari tentangnya di sana. (Perhatikan bahwa 2 Nefi 
28:7–9 adalah petikan penguasaan ayat suci. Anda 
dapat menandainya dengan cara yang khusus sehingga 
Anda dapat menemukannya pada waktu mendatang).

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, catatlah 
dari 2 Nefi 28:3–9 salah satu ajaran palsu yang Anda pikir 

adalah paling merusak bagi kaum remaja dewasa ini, dan jelas-
kan alasan Anda. Juga masukkan sebuah contoh tentang bagai-
mana kaum muda dapat menjadi terbujuk oleh ajaran palsu itu.

Bacalah 2 Nefi 28:12–14, dan carilah apa yang Nefi per-
ingatkan akan terjadi kepada banyak gereja dan orang, 
bahkan sebagian “para pengikut Kristus yang rendah 
hati” (ayat 14). Hal- hal ini disebabkan oleh kesom-
bongan dan ajaran palsu yang Anda baca tentangnya 
dalam 2 Nefi 28:3–9. Bacalah 2 Nefi 28:15–16, 19, dan 
identifikasi beberapa akibat dari ajaran- ajaran palsu 
ini. Anda dapat menandai ungkapan dalam 2 Nefi 
28:19 yang menjelaskan apa yang iblis akan lakukan 
terhadap mereka yang tidak bertobat.

Penguasaan Ayat Suci—2 Nefi 28:7–9
 2. Bacalah dengan keras 2 Nefi 28:7–9. Luangkan bebe-
rapa waktu untuk menghafalkan 2 Nefi 28:8. Anda dapat 

menuliskannya dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda dari 
ingatan atau melafalkannya kepada seorang anggota keluarga 
atau teman. Di zaman terakhir banyak orang akan mengajarkan 
ajaran- ajaran palsu, sia- sia, dan bodoh. Dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda, daftarlah beberapa cara ajaran- ajaran bodoh 
ini disebarkan dan jelaskan secara singkat bagaimana Anda da-
pat mengenali ajaran- ajaran palsu dunia ini dan menghindarinya.

2 Nefi 28:20–32
Nefi memperingatkan mengenai tipuan Setan
Sebagai persiapan untuk penelaahan Anda terhadap 
sisa dari 2 Nefi 28, bacalah pengalaman berikut dari 
Presiden Boyd K. Packer, Presiden Kuorum Dua Belas 
Rasul, ketika dia mengunjungi sebuah suaka marga-
satwa saat dalam tugas di Afrika:

“Kami berhenti di sebuah lubang air untuk menyak-
sikan hewan- hewan datang untuk minum. Sangatlah 
kering pada musim itu dan tidak ada banyak air, benar- 
benar hanya tempat- tempat berlumpur ….

Antelop, terutama sekali, sangat gugup. 
Mereka akan mendekati lubang lumpur, 
hanya untuk menoleh dan lari dengan 
ketakutan yang hebat. Saya dapat melihat 
tidak ada singa di sekitar dan bertanya 
kepada si pemandu mengapa mereka 

tidak minum. Jawabannya, dan ini adalah pelajarannya, 
adalah ‘Buaya.’

Saya tahu dia pasti bergurau dan bertanya kepadanya 
dengan serius, ‘Apa masalahnya?’ Jawabannya sekali 
lagi: ‘Buaya.’

‘Omong kosong,’ kata saya. Siapa pun dapat melihat 
itu’ ….

Dia dapat mengetahui bahwa saya tidak memercaya-
inya dan memutuskan, saya kira, untuk mengajarkan 
sebuah pelajaran kepada saya. Kami berkendara ke 
lokasi lain di mana mobil itu berada di sebuah tanggul 
di atas lubang lumpur di mana kami dapat melihat ke 
bawah. ‘Di sana,’ katanya. ‘Lihatlah sendiri.’

Saya tidak dapat melihat apa pun kecuali lumpur, 
sedikit air, dan hewan- hewan yang gugup di kejauhan. 
Kemudian tiba- tiba saya melihatnya!—seekor buaya 
besar, membenamkan diri di dalam lumpur, sedang 
menunggu sejumlah hewan yang tidak menaruh cu-
riga yang cukup haus, datang untuk minum.

Tiba- tiba saya menjadi orang yang percaya! Ketika 
dia dapat melihat saya bersedia mendengarkan, dia 
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melanjutkan dengan pelajaran itu. ‘Ada buaya- buaya 
di seluruh taman ini,’ katanya, ‘tidak hanya di sungai- 
sungai. Kami tidak memiliki perairan mana pun tanpa 
buaya di suatu tempat di dekatnya, dan Anda sebaik-
nya percaya itu’ ….

Pada perjalanan lain ke Afrika saya mendiskusikan 
pengalaman ini dengan seorang penjaga hutan buruan 
di taman yang lain ….

Dia kemudian memperlihatkan kepada saya sebuah 
tempat di mana suatu tragedi telah terjadi. Seorang 
pemuda dari Inggris bekerja di hotel selama musim 
itu. Terlepas dari peringatan yang terus- menerus dan 
berulang kali, dia melewati pagar halaman tertutup 
untuk memeriksa sesuatu di seberang kolam dangkal 
yang tidak sampai sepatu tenisnya.

‘Dia belum sampai dua langkah,’ kata penjaga hutan, 
‘sebelum seekor buaya mendapatkannya, dan kami ti-
dak dapat melakukan apa pun untuk menyelamatkan-
nya’” (“Spiritual Crocodiles,” Ensign, Mei 1976, 30–31).

Apakah bahayanya meragukan keberadaan buaya- 
buaya itu ketika Anda tidak dapat melihat mereka? 
Bagaimana pengalaman Presiden Packer dan pemuda 
itu seperti apa yang Nefi uraikan dalam 2 Nefi 28:22?

Presiden Packer menjelaskan:

“Mereka yang ada di depan Anda dalam kehidupan 
telah menyelidiki sedikit di sekitar lubang- lubang air 
dan menaikkan suara peringatan tentang buaya- buaya. 
Tidak hanya kadal besar, abu- abu yang dapat menggi-
git Anda menjadi terkoyak- koyak, tetapi buaya- buaya 
rohani, secara tak terbatas lebih berbahaya, dan lebih 
menipu dan tidak kelihatan, bahkan, daripada reptil- 
reptil Afrika yang berkamuflase dengan baik.

Buaya- buaya rohani ini dapat membunuh atau me-
mutilasi jiwa Anda. Mereka dapat menghancurkan 
kedamaian pikiran Anda dan kedamaian pikiran 
mereka yang mengasihi Anda. Mereka adalah yang 
diperingatkan untuk dihindari, dan hampir tidak ada 
tempat berair dalam segala kefanaan sekarang yang 
tidak didiami oleh mereka (“Spiritual Crocodiles,” 31).

Pada garis- garis berikut, jawablah pertanyaan berikut: 
Dalam cara apakah buaya- buaya di Afrika mungkin 
serupa dengan godaan dan taktik Setan?   
  
 

Bacalah 2 Nefi 28:20–21, 24–26, dan carilah cara- cara 
Setan berupaya menghancurkan kita. (Mungkin ber-
manfaat untuk mengetahui kata [menenangkan] dalam 
2 Nefi 28:21 yang berarti meredakan, menidurkan, atau 
menjadikan tidur secara rohani). Menurut ayat- ayat 
ini, apa metode- metode yang Setan gunakan untuk 

berusaha menenangkan kita dan menuntun kita ke 
dalam kuasanya?   
 .

Sebuah asas utama yang diajarkan dalam ayat- ayat ini 
adalah: Setan menggunakan banyak taktik untuk 
berusaha menguasai kita, seperti dengan meng-
hasut kita pada amarah, menenangkan kita dan 
menidurkan kita, dan membujuk kita.

 3. Jawablah satu atau lebih pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana Setan menggunakan amarah untuk menipu dan 
menghancurkan individu, keluarga, dan komunitas?
 b. Apa beberapa hal baik yang telah Setan lakukan untuk mem-
bujuk individu- individu agar menjadi marah?
 c. Uraikan sedikitnya dua contoh tentang bagaimana sebagian 
orang telah ditenangkan dan menjadi dibutakan pada bahaya- 
bahaya Setan.

Bacalah penjelasan berikut dari Uskup 
Richard C. Edgley, seorang penasihat 
dalam Keuskupan Ketua, perihal proses 
bertahap yang Setan gunakan untuk 
menjebak kita, “Kita tidak dapat menga-
takan bahwa kita akan berbuat sedikit 

dosa di masa muda kita atau bahwa kita akan 
mencoba- coba sedikit di sekitar pinggiran dosa. Setiap 
tindakan baik meningkatkan kemampuan kita untuk 
melakukan yang baik dan lebih kokoh berdiri melawan 
dosa atau kegagalan. Tidak ada pinggiran dosa. Setiap 
tindakan, baik atau buruk, memiliki akibat. Setiap 
pelanggaran, tanpa peduli betapa kecilnya, menjadikan 
kita lebih rentan pada pengaruh Setan di waktu 
berikutnya saat dia menggoda kita. Setan membawa 
kita secara bertahap, menipu kita sebagai akibat dari 
dosa- dosa yang mungkin dianggap kecil sampai dia 
menawan kita dalam pelanggaran- pelanggaran besar. 
Nefi menguraikan teknik ini sebagai salah satu yang 
menenangkan, menidurkan, dan membujuk kita 
sampai Setan ‘mencengkeram [kita] dengan rantainya 
yang menyeramkan, dari mana tidak ada pembebasan’ 
(2 Nefi 28:22; lihat juga ayat 21)” (“That Thy Confi-
dence Wax Strong,” Ensign, November 1994, 40).

Setan menggunakan taktik- taktik licik ini untuk 
membujuk kita berpikir, berkata, dan melakukan hal- 
hal yang keliru. Bacalah 2 Nefi 28:27–29, dan carilah 
peringatan- peringatan tambahan.

Tuhan memberikan peringatan dan berkat lain, 
yang disertakan mendekati akhir dari pasal ini. Ba-
calah 2 Nefi 28:30–32, dan renungkan pertanyaan- 
pertanyaan berikut: Mengapa Allah memanggil 
sebagian orang untuk diberkati? Bagaimana menyimak 
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nasihat Allah akan menolong kita mengatasi taktik 
iblis?

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang apa yang telah Anda pelajari dari pelajaran ini 

yang akan menolong Anda mengatasi taktik- taktik Setan. Apa 
saja tempat, kegiatan, atau sikap yang ingin Anda hindari se-
hingga Anda tidak terkena pengaruh Setan?

 5. Pikirkan tentang diskusi mengenai tanda- tanda peri-
ngatan pada awal pelajaran ini. Dalam jurnal penelaahan 

tulisan suci Anda, gambarlah tanda peringatan yang mengilustra-
sikan bahaya rohani yang Anda pikir kaum remaja perlu diperi-
ngatkan dewasa ini. Bersiaplah untuk membagikan ini kepada 
guru Anda dan anggota kelas.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 28 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 8: HARI 3

2 Nefi 29–30
Pendahuluan
Pesan Nefi tentang pekerjaan yang menakjubkan me-
ngenai Pemulihan Injil berlanjut dalam 2 Nefi 29–30. 
Dia bersaksi bahwa pada zaman terakhir semua tulisan 
suci akan bekerja bersama untuk memperlihatkan 
kepada segala bangsa, kaum, bangsa, dan khalayak 
bahwa Tuhan mengingat anak- anak- Nya. Catatan- 
catatan ini adalah saksi dan kesaksian bahwa Yesus 
Kristus adalah Juruselamat kita. Nefi bernubuat bahwa 
banyak orang akan menolak Kitab Mormon tetapi 
mereka yang percaya akan dikumpulkan ke dalam 
Gereja. Di samping itu, Nefi mengajarkan bahwa umat 
perjanjian Allah adalah mereka yang bertobat dan 
percaya kepada Putra Allah.

2 Nefi 29:1–14
Tuhan memberi tahu Nefi bahwa pada zaman terakhir 
banyak orang akan menolak Kitab Mormon
Nefi melihat bahwa banyak orang pada zaman akhir 
akan memercayai Alkitab sebagai satu- satunya kitab 
tulisan suci yang diwahyukan dari Allah dan akan me-
nolak Kitab Mormon. Bagaimana Anda menanggapi 

jika Anda memiliki seorang teman bertanya, “Mengapa 
orang- orang Mormon memiliki Alkitab yang lain?”

Nefi menyediakan beberapa jawaban terhadap per-
tanyaan ini dengan mencatat firman Tuhan tentang 
peran Kitab Mormon dalam Pemulihan Injil zaman 
akhir, yang Tuhan sebut “pekerjaan yang menakjub-
kan” (2 Nefi 29:1). Bacalah 2 Nefi 29:1–2, dan identi-
fikasikan apa yang akan dilakukan firman Tuhan pada 
zaman terakhir. (Mereka akan “keluar” kepada benih, 
atau keturunan Nefi, dan mereka juga akan “mende-
sis sampai ujung- ujung bumi”). “Mendesis” berarti 
“bersiul,” yang adalah sebuah tanda bernada untuk 
mengumpulkan (lihat Yesaya 5:26, catatan kaki b).

Kata tunggul dalam 2 Nefi 29:2 merujuk pada sebuah 
objek yang digunakan untuk mengumpulkan dan 
mempersatukan orang- orang. Bendera sering kali 
disebut tunggul. Menurut 2 Nefi 29:2, apakah tunggul 
yang akan keluar “sampai ujung- ujung bumi” untuk 
mengumpulkan umat Tuhan? (Anda dapat menulis 
sesuatu seperti Kitab Mormon—perkataan benih, atau 
keturunan Nefi di sebelah 2 Nefi 29:2).

 1. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, 
menurut 2 Nefi 29:1–2, tujuan Tuhan adalah untuk me-

nyediakan tulisan suci tambahan seperti Kitab Mormon.

Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum 
Dua Belas Rasul membagikan wawasan 
berikut perihal Kitab Mormon, “Kitab 
Mormon adalah pernyataan yang me-
nonjol tentang perjanjian Allah dengan 
dan kasih- Nya bagi anak- anak- Nya di 

bumi ini” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 4).

Dalam 2 Nefi 29 kata orang- orang bukan Israel meru-
juk kepada orang- orang yang bukan bani Israel. Kata 
orang- orang Yahudi merujuk kepada orang- orang yang 
adalah bani Israel, termasuk keluarga dan keturunan 
Lehi. Bacalah 2 Nefi 29:3–6, mencari reaksi yang akan 
ditunjukkan sejumlah orang bukan Israel terha-
dap tulisan suci tambahan. Tulislah jawaban Anda 
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terhadap pertanyaan- pertanyaan berikut di ruang 
yang tersedia.

Bagaimana sejumlah orang bereaksi pada tulisan suci 
tambahan?   
 

Apa yang Tuhan katakan tentang orang- orang yang 
bereaksi dengan cara ini?   
 

Nefi menubuatkan dalam uraiannya tentang reaksi 
orang- orang terhadap Kitab Mormon. Orang- orang 
dewasa ini sering kali mengungkapkan keraguan ten-
tang Kitab Mormon karena mereka telah memiliki Al-
kitab. Tandai kata atau ungkapan dalam 2 Nefi 29:7–11 
yang menguraikan tujuan Tuhan untuk memberikan 
tulisan suci tambahan. Pikirkan tentang bagaimana 
Anda mungkin menjelaskan tujuan ini kepada sese-
orang yang tidak memahami perlunya atau nilai dari 
menerima wahyu tambahan dari Allah.

 2. Dengan menggunakan apa yang Anda tandai dalam 
2 Nefi 29:7–11, tulislah tanggapan dalam jurnal penela-

ahan tulisan suci Anda terhadap pertanyaan yang disampaikan di 
awal pelajaran ini: “Mengapa orang- orang Mormon memiliki Al-
kitab yang lain?”

Tuhan menyediakan tulisan suci sebagai kesaksian 
kedua dan untuk mengumpulkan orang- orang pada 
perjanjian- Nya. Bacalah 2 Nefi 29:13–14, dan carilah 
berkat yang dihasilkan ketika tulisan suci—“perkataan 
orang- orang Nefi” (Kitab Mormon), “perkataan orang- 
orang Yahudi” (Alkitab), dan “perkataan dari suku- suku 
Israel yang hilang”—dimiliki di antara orang- orang.

2 Nefi 30:1–8
Nefi bernubuat tentang peran Kitab Mormon pada zaman 
terakhir
Setelah mengajarkan bahwa Allah akan mengingat 
bani Israel, Nefi memperingatkan bangsanya untuk 
tidak berpikir bahwa mereka akan lebih saleh daripada 

orang- orang bukan Israel. Dia juga mengingatkan 
mereka bahwa semua orang dapat menjadi umat 
perjanjian Allah. Bacalah 2 Nefi 30:2, dan di ruang 
yang tersedia tulislah dua hal yang orang- orang perlu 
lakukan sebelum Tuhan akan masuk ke dalam perjan-
jian dengan mereka.   
  
 

Luangkan waktu sejenak dan renungkan dampak 
Kitab Mormon yang Anda atau seseorang yang dekat 
dengan Anda telah alami. Kemudian bacalah 2 Nefi 
30:3–8, dan lengkapi kegiatan berikut dengan ung-
kapan yang menguraikan dampak Kitab Mormon 
kepada mereka yang menerimanya.

Kelompok Orang Dampak Kitab Mormon

Keturunan Lehi  
(2 Nefi 30:3–6)

Orang- orang Yahudi  
(2 Nefi 30:7)

Orang- orang bukan Israel, 
atau semua bangsa  
(2 Nefi 30:8)

Bacalah pernyataan berikut dari Presiden Henry B. 
Eyring dari Presidensi Utama dan tandai alasan 
mengapa Kitab Mormon adalah alat misionaris yang 
penuh kuasa:

“Kitab Mormon telah berada pada pusat 
pekerjaan misionaris sejak Injil dipulih-
kan melalui Nabi Joseph. Kita mengguna-
kannya setiap hari dalam pekerjaan 
misionaris. Satu fakta tentang Kitab 
Mormon sebagai kunci bagi kuasa dalam 

tiap bagian pekerjaan misionaris adalah ini: Kitab 
Mormon adalah kesaksian tentang Yesus Kristus. 
Halaman judulnya memberi tahu hal itu kepada kita. 
Dikatakan bahwa tujuan kitab ini adalah untuk 
memperlihatkan betapa hal- hal besar telah Tuhan 
lakukan bagi umat- Nya, untuk menolong mereka 
mengetahui bahwa perjanjian- perjanjian yang telah 
Tuhan buat dengan umat- Nya masih berlaku, dan 
untuk meyakinkan semua orang bahwa Yesus adalah 
Kristus” (“Why the Book of Mormon?” New Era, Mei 
2008, 6, 8).

Menelaah 2 Nefi 30:1–8 memperlihatkan kepada kita 
bahwa Kitab Mormon dapat menolong semua orang 
mengenal Yesus Kristus dan menjalani Injil- Nya.
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 3. Pilihlah salah satu pertanyaan berikut untuk dijawab 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana Kitab Mormon telah menolong Anda untuk me-
ngenal Juruselamat?
 b. Bagaimana Anda akan menggunakan Kitab Mormon untuk 
menolong orang lain mengenal Juruselamat?

2 Nefi 30:9–18
Nefi bernubuat tentang kondisi bumi selama Milenium
Bacalah 2 Nefi 30:9–10, dan carilah apa yang akan ter-
jadi di antara orang- orang sebelum Milenium—1.000 
tahun kesalehan dan kedamaian sesudah Kedatangan 
Kedua Juruselamat, ketika Yesus Kristus akan “me-
merintah secara pribadi di atas bumi” (Pasal- Pasal 
Kepercayaan 1:10). Bagaimana Anda telah melihat 
“pemisahan besar” (2 Nefi 30:10) yang memisahkan 
yang saleh dari yang jahat? Apakah yang pada akhir-
nya akan terjadi kepada yang jahat?

Bacalah 2 Nefi 30:12–18, dengan mencari kehidupan 
seperti apa akan terjadi selama Milenium.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
sebuah pokok berita surat kabar (pokok atau ringkasan 

dalam beberapa kata) yang menguraikan kondisi milenium yang 
paling Anda nanti- nantikan. Setelah Anda menulis sebuah pokok 
berita, jelaskan bagaimana pokok berita itu adalah indikasi ten-
tang kedamaian yang akan berlaku di bumi selama Milenium.

Pertimbangkan seperti apa yang akan terjadi ketika 
Setan tidak akan memiliki kuasa atas hati orang-
orang selama Milenium, dan kesalehan serta ke-
damaian akan berjaya. Pikirkan tentang bagaimana 
sekolah atau komunitas Anda akan menjadi berbeda 
jika kondisi itu berlaku saat ini.

 5. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk menolong 

diri Anda, keluarga Anda, dan orang lain mempersiapkan diri un-
tuk periode kedamaian dan kesalehan ini.

Ulasan dan Informasi Latar Belakang
Bagaimana Catatan- Catatan Tulisan Suci Tambahan 
Tampil?

Penatua Bruce R. McConkie dari Kuorum 
Dua Belas Rasul menunjukkan bahwa 
catatan- catatan yang dibicarakan dalam 
2 Nefi 29:12–14 akan “tampil dalam cara 
yang menakjubkan, dengan arahan 
presiden Gereja Yesus Kristus dari 

Orang- Orang Suci Zaman Akhir, yang adalah pewahyu 
dan penerjemah serta yang memegang kunci- kunci 

kerajaan Allah” (The Millennial Messiah [1982], 217). 
Kita tahu bahwa Juruselamat mengunjungi sebagian 
suku- suku Israel yang hilang setelah Kebangkitan- Nya 
serta mengunjungi orang- orang Nefi dan bahwa 
mereka juga akan menulis laporan tentang 
pelayanan- Nya di antara mereka setelah 
kebangkitan- Nya (lihat 3 Nefi 16:1–3; 17:4).

Kapankah “Orang- Orang Yahudi Akan Mulai Percaya 
kepada Kristus”?
Penatua Bruce R. McConkie juga mendiskusikan 
keinsafan orang- orang Yahudi yang dinubuatkan:

“‘Dan akan terjadi bahwa orang- orang Yahudi yang 
tercerai- berai juga akan mulai percaya kepada Kristus; 
dan mereka akan mulai berkumpul di atas permukaan 
tanah ini’ (2 Nefi 30:7). Sebagian besar kepahitan orang 
Yahudi zaman dahulu terhadap Kristus telah berhenti; 
banyak orang sekarang menerima Dia sebagai Rabi 
agung, walaupun bukan Putra Allah. Sedikit orang 
telah menerima Dia dalam kesadaran penuh, datang ke 
Gereja sejati bersama dengan sisa Efraim dan 
sekutunya yang dikumpulkan.

Tetapi keinsafan besar orang- orang Yahudi, kembalinya 
mereka pada kebenaran sebagai sebuah bangsa, 
ditakdirkan untuk mengikuti Kedatangan Kedua 
Mesias mereka. Mereka yang dapat bertahan hari itu, 
dalam keekstriman dan kenestapaan mereka, akan 
bertanya: ‘Luka apakah ini pada tangan- Mu dan pada 
kaki- Mu? Kemudian mereka akan tahu bahwa Aku 
adalah Tuhan; karena Aku akan berfirman kepada 
mereka: Luka ini adalah luka yang dengannya Aku 
dilukai di rumah teman- Ku. Aku adalah Dia yang telah 
diangkat. Aku adalah Yesus yang telah disalibkan. Aku 
adalah Putra Allah’ (A&P 45:51–52; Zakharia 12:8–14; 
13:6)” (Mormon Doctrine, edisi ke- 2[1966], 722–23).

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 29–30 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 8: HARI 4

2 Nefi 31
Pendahuluan
Nefi mengajarkan ajaran Kristus: kita harus men-
jalankan iman kepada Yesus Kristus, bertobat dari 
dosa- dosa kita, dibaptis, menerima Roh Kudus, dan 
bertahan sampai akhir. Dia juga bersaksi bahwa se-
waktu kita menerapkan ajaran- ajaran ini, Allah akan 
memberkati kita dengan kerekanan Roh Kudus dan 
menuntun kita menuju kehidupan kekal.

2 Nefi 31:1–21
Nefi mengajarkan bahwa Juruselamat memberikan teladan 
sempurna bagi kita
Yesus pergi kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. 
Karena Yesus tidak berbuat dosa apa pun, mengapa 
menurut Anda Dia dibaptis? Mengapa Anda dibaptis? 
Merenungkan pertanyaan- pertanyaan ini akan meno-
long Anda mempersiapkan diri untuk pelajaran ini.

Bacalah 2 Nefi 31:2, 21, dan tandailah ungkapan 
“ajaran Kristus.” Perhatikan bahwa dalam ayat 2, 
Nefi menyatakan bahwa dia “mesti [membicarakan] 
mengenai ajaran Kristus.” Kemudian dalam ayat 21 
dia mengatakan bahwa dia telah berbicara tentang 
“ajaran Kristus.” Dalam 2 Nefi 31:3–20 kita belajar ten-
tang kebenaran yang Nefi sebut “ajaran Kristus.” Dua 
kebenaran yang kita pelajari adalah: Yesus Kristus 
memenuhi segala kebenaran dengan mematuhi 
semua perintah Bapa, dan kita harus mengikuti 
teladan kepatuhan Yesus Kristus dengan dibaptis 
dan menerima Roh Kudus.

 1. Tulislah judul- judul berikut di kolom yang sejajar da-
lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Alasan Mengapa 

Yesus Dibaptis dan Alasan Mengapa Kita Dibaptis. Kemudian ba-
calah 2 Nefi 31:4–12, dan daftarlah apa yang Anda pelajari di 
bawah masing- masing judul itu.

Menurut 2 Nefi 31:11, apa yang harus mendahului 
baptisan?

Untuk menolong menjelaskan mengapa pembaptisan 
dengan air diperlukan, bacalah pernyataan berikut oleh 
Nabi Joseph Smith: “Baptisan adalah tanda bagi Allah, 
bagi malaikat, dan bagi surga bahwa kita melakukan 
kehendak Allah, dan tidak ada cara lain di bawah 
langit yang melaluinya Allah telah menetapkan bagi 
manusia untuk datang kepada- Nya agar diselamat-
kan, dan masuk ke dalam kerajaan Allah, kecuali iman 
kepada Yesus Kristus, pertobatan, dan baptisan untuk 

pengampunan akan dosa- dosa, dan cara lain apa pun 
adalah sia- sia; kemudian Anda memperoleh janji un-
tuk karunia Roh Kudus” (Ajaran- Ajaran Presiden Gereja: 
Joseph Smith [2007], 91).

 2. Bayangkan bahwa seorang teman yang bukan ang-
gota Gereja bertanya kepada Anda mengapa baptisan be-

gitu penting. Tulislah bagaimana Anda akan menanggapi dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

 3. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
bagaimana mengikuti teladan Yesus Kristus dengan di-

baptis telah memengaruhi dan memberkati kehidupan Anda.
Ada banyak hal untuk kita lakukan setelah kita dibap-
tis. Bacalah 2 Nefi 31:13, dan tandai ungkapan yang 
menguraikan sikap seseorang yang hendaknya dimiliki 
sewaktu mereka mengikuti teladan Juruselamat.

Menurut 2 Nefi 31:13, ketika kita memenuhi per-
janjian kita dengan maksud hati yang sepenuhnya 
dan dengan maksud yang sungguh- sungguh, apa 
yang Bapa kita di Surga janjikan kepada kita sebagai 
imbalan? (Anda dapat menandai ini dalam tulisan suci 
Anda). Bacalah ungkapan terakhir dalam 2 Nefi 31:17, 
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dan identifikasikan mengapa kita perlu menerima 
Roh Kudus. Di ruang yang tersedia, tulislah sebuah 
pernyataan yang bersifat ajaran atau sebuah asas yang 
berdasarkan pada tulisan suci yang menjelaskan apa 
yang Roh Kudus akan lakukan bagi kita.   
 

Api digunakan untuk memurnikan bahan seperti 
logam. Itu membakar ketidakmurnian, meninggalkan 
bahan yang lebih bersih. Ini serupa dengan apa yang 
terjadi kepada kita secara rohani ketika kita menerima 
karunia Roh Kudus. Itu juga dikenal sebagai “baptisan 
dengan api” (lihat 2 Nefi 31:13). Roh Kudus mem-
persaksikan tentang Bapa dan Putra serta menda-
tangkan pengampunan akan dosa- dosa. Presiden 
Marion G. Romney dari Presidensi Utama mengajar-
kan, “Baptisan dengan api dan dengan Roh Kudus ini 
… membersihkan, menyembuhkan, dan memurnikan 
jiwa” (Learning for the Eternities, disusun oleh George J. 
Romney [1977], 133).

Untuk menemukan komponen lain dari “ajaran 
Kristus,” bacalah 2 Nefi 31:15–16, dan tandai apa 
yang Anda temukan. Kaitkan ungkapan yang Anda 
temukan dalam 2 Nefi 31:13 dengan pengajaran yang 
diberikan dalam 2 Nefi 31:15–16, dan pikirkan tentang 
bagaimana Anda dapat bertahan sampai akhir dengan 
“maksud yang sungguh- sungguh” dan “maksud hati 
yang sepenuhnya.”

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana ungkapan “dengan maksud hati yang sepenuh-
nya,” “bertindak tanpa kemunafikan,” dan “dengan maksud 
yang sungguh- sungguh” mungkin berlaku bagi kegiatan seperti 
penelaahan tulisan suci harian atau kehadiran di Gereja?
 b. Apa perbedaan antara seseorang yang “mengucapkan doa 
mereka” dan seseorang yang berdoa “dengan maksud hati yang 
sepenuhnya”?
 c. Apa perbedaan antara seseorang yang “mengambil sakra-
men” dan seseorang yang mengambil sakramen “dengan mak-
sud yang sungguh- sungguh”?

Bacalah 2 Nefi 31:18, dan carilah di mana kita berada 
setelah kita melewati gerbang pertobatan dan pem-
baptisan. Ketika kita menjalankan iman, bertobat, 
dibaptis, dan menerima Roh Kudus, kita masuk ke 
dalam “jalan yang sesak dan sempit.” Sesak berarti 
sempit, ketat, tepat, dan tidak memperkenankan 
penyimpangan. Menurut 2 Nefi 31:18, bagaimana kita 
dapat mengetahui jika kita berada di jalan yang sesak 
dan sempit?   
 

Mengalami karunia Roh Kudus bukanlah sekadar 
perasaan menyenangkan yang kita terima dari waktu 

ke waktu. Kerekanan Roh Kudus adalah kesaksian 
dari Allah bahwa kita berada di jalan yang menuntun 
menuju kehidupan kekal.

 5. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana kerekanan Roh Kudus telah menolong Anda tetap 
berada di jalan yang sesak dan sempit?
 b. Dalam cara lain apa saja Roh Kudus telah memberkati kehi-
dupan Anda?

Bacalah 2 Nefi 31:19–21, 
dan buatlah sebuah daftar 
dengan mengelompok-
kan dalam tulisan suci 
Anda hal- hal lain yang 
harus kita lakukan supaya 
tetap berada di jalan itu. 
(Perhatikan bahwa 2 Nefi 
31:19–20 adalah petikan 
penguasaan ayat suci. 
Anda dapat menandainya 
dengan cara yang khusus 
sehingga Anda dapat me-
nemukannya pada waktu 
mendatang).

 6. Dalam jurnal pene-
laahan tulisan suci 

Anda, tulislah satu kalimat 
yang menguraikan apa artinya 
bagi Anda untuk “maju terus 
dengan ketabahan di dalam 
Kristus” (2 Nefi 31:20).

Di ruang yang tersedia, ringkaslah 2 Nefi 31:19–20 
dengan sebuah pernyataan tentang asas:

Jika kita  , 
maka kita  . 
(Anda dapat menulisnya dalam tulisan suci Anda).

Penatua Russell M. Nelson dari Kuorum Dua Belas Ra-
sul menyampaikan nasihat penuh harapan ini kepada 
mereka yang merasa bahwa mereka telah tersesat dari 
jalan yang sesak dan sempit, “Dalam perjalanan Anda 
melalui kehidupan, Anda menghadapi banyak ham-
batan dan membuat beberapa kesalahan. Bimbingan 
tulisan suci menolong Anda mengenali kekhilafan dan 
membuat koreksi yang perlu. Anda berhentilah pergi 
ke arah yang keliru. Anda dengan saksama telaahlah 
peta jalan tulisan suci. Kemudian Anda melangkahlah 
pada pertobatan dan pembayaran kembali yang diper-
lukan untuk masuk ke ‘jalan yang sesak dan sempit 
yang menuntun pada kehidupan kekal’ [2 Nefi 31:18]” 
(“Living by Scriptural Guidance,” Ensign, November 
2000, 17).

Ketika Anda menemukan 
daftar dalam tulisan suci, 
Anda dapat menandainya 
untuk menolong Anda me-
mahami apa yang Tuhan 
dan para nabi- Nya ajarkan. 
Mengelompokkan tiap butir 
dapat menolong Anda meli-
hat masing- masing dengan 
mudah dalam teks. Memilih 
nama yang sederhana untuk 
daftar tersebut dan menge-
lompokkan tiap butir dapat 
menolong Anda melihat 
masing- masing dengan 
mudah dan menolong Anda 
mengingat apa yang telah 
Anda pelajari.

Menandai Daftar
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Renungkan bagaimana pernyataan ini dan tulisan suci 
yang Anda telaah hari ini mendatangkan bagi Anda 
“kecemerlangan harapan” (2 Nefi 31:20).

Penguasaan Ayat Suci—2 Nefi 31:19–20
 7. Luangkan waktu lima menit bekerja untuk mengha-
falkan 2 Nefi 31:20. Mintalah seorang anggota keluarga 

atau teman menguji pengetahuan Anda tentang tulisan suci, 
atau Anda boleh memilih untuk menutupi ayat di atas dengan ta-
ngan Anda dan cobalah untuk mengutipnya tanpa melihatnya. 
Cobalah menulis ayat itu dari ingatan dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda.

 8. Dengan menggunakan 2 Nefi 31:20, pilihlah salah 
satu hal yang harus kita lakukan untuk tetap berada di 

jalan yang benar yang Anda lakukan dengan baik. Kemudian tu-
lislah sebuah uraian dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang bagaimana Anda melakukannya. Kemudian pilihlah satu 
bidang yang ingin Anda tingkatkan, dan tulislah bagaimana Anda 
akan melakukan itu.

Ulasan dan Informasi Latar Belakang
Bagaimana kita dapat menghindari kemunafikan?
Nefi memperingatkan terhadap kemunafikan dalam 
2 Nefi 31:13. Kemunafikan artinya berpura- pura atau 
memainkan peran untuk dilihat orang lain yang tidak 
mencerminkan identitas sejati kita. Penatua Joseph B. 
Wirthlin dari Kuorum Dua Belas Rasul berbicara 
tentang bertindak tanpa kemunafikan:

“Apakah kita, memang, sebenarnya 
menjalani Injil, atau apakah kita hanya 
menyatakan penampilan yang saleh 
sehingga mereka yang di sekitar kita 
menganggap kita setia ketika, pada 
kenyataannya, hati dan tindakan kita yang 

tak kelihatan tidak teguh pada ajaran- ajaran Tuhan?

Apakah kita hanya mengambil ‘bentuk ke-Allah-an’ 
sementara menyangkal ‘kuasa darinya’ [lihat Joseph 
Smith—Sejarah 1:19]?

Apakah kita sesungguhnya saleh, atau apakah kita 
berlagak [berpura- pura] patuh hanya ketika kita pikir 
orang lain memerhatikan?

Tuhan telah menjadikannya jelas bahwa Dia tidak akan 
dikelabui oleh penampilan, dan Dia telah 
memperingatkan kita untuk tidak berbohong 
kepada- Nya atau kepada orang lain. Dia telah 
memperingatkan kita untuk menjadi waspada terhadap 
mereka yang memproyeksikan sebuah kedok palsu, 
yang melakukan kepura- puraan yang cemerlang yang 
menyembunyikan kenyataan yang lebih gelap. Kita 
tahu bahwa Tuhan ‘melihat hati’ dan tidak melihat ‘apa 

yang di depan mata’ [lihat 1 Samuel 16:7]” (“True to 
the Truth,” Ensign, Mei 1997, 15–16).

Bagaimana kita “bertahan sampai akhir”?
Istilah “bertahan sampai akhir” (2 Nefi 31:16) kerap 
kali digunakan untuk menunjukkan perlunya 
menanggung kesulitan dengan sabar di sepanjang 
kehidupan kita. Penatua Joseph B. Wirthlin menjelaskan 
bahwa bertahan sampai akhir juga berarti melanjutkan 
kesetiaan kepada Kristus sampai akhir kehidupan kita:

“Bertahan sampai akhir adalah ajaran tentang 
melanjutkan di jalan yang menuntun pada kehidupan 
kekal setelah seseorang masuk ke dalam jalan itu 
melalui iman, pertobatan, pembaptisan, dan menerima 
Roh Kudus. Bertahan sampai akhir menuntut segenap 
hati kita ….

Bertahan sampai akhir berarti bahwa kita telah 
menanamkan kehidupan kita dengan kokoh di tanah 
Injil, bertahan di arus utama Gereja, dengan rendah 
hati melayani sesama kita, menjalani kehidupan seperti 
Kristus, dan menaati perjanjian- perjanjian kita. Mereka 
yang bertahan adalah stabil, konsisten, rendah hati, 
meningkat secara terus- menerus, dan tanpa tipu daya. 
Kesaksian mereka bukanlah berdasarkan pada 
alasan- alasan duniawi—itu berdasarkan pada 
kebenaran, pengetahuan, pengalaman, dan Roh” 
(“Press On,” Ensign, November 2004, 101).

 9. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 31 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 9: HARI 1

2 Nefi 32
Pendahuluan
Setelah mengajarkan tentang “jalan yang sesak dan 
sempit yang menuntun pada kehidupan kekal” (2 Nefi 
31:18), Nefi melihat bahwa bangsanya bertanya- tanya 
apa yang hendaknya mereka lakukan setelah memulai di 
jalan itu. Dia menjawab pertanyaan- pertanyaan mereka 
dengan mendorong mereka untuk “[mengenyangkan 
diri] dengan firman Kristus” dan “berdoa selalu” 2 Nefi 
32:3, 9). Dia meyakinkan mereka bahwa jika mereka 



89

mau melakukan hal- hal ini, Roh Kudus akan menolong 
mereka mengetahui apa yang harus dilakukan.

2 Nefi 32:1–7
Nefi menasihati kita untuk mencari arahan ilahi melalui 
firman Yesus Kristus
Pikirkan tentang suatu waktu ketika seseorang mem-
berikan arahan kepada Anda untuk pergi dari satu 
tempat ke tempat lainnya. Apakah mudah atau sulit 
untuk memahami arahan itu? Mengapa penting untuk 
meminta seseorang memberikan arahan yang jelas?

Dalam pelajaran sebelumnya Anda menelaah beberapa 
arahan yang Nefi berikan kepada bangsanya. Setelah 
membagikan arahan ini, dia berkata, “Inilah jalannya” 
(2 Nefi 31:21). Secara cepat selidiki 2 Nefi 31:17–18, dan 
kajilah ulang bagaimana seseorang memulai di jalan 
menuju kehidupan kekal. Kemudian bacalah 2 Nefi 
32:1, dan carilah sebuah pertanyaan yang berada dalam 
hati orang- orang itu perihal apa yang telah Nefi ajarkan 
kepada mereka. Uraikan pertanyaan orang- orang itu 
dengan kata- kata Anda sendiri:   
 

Bacalah 2 Nefi 32:2–3, dan carilah apa yang Nefi kata-
kan yang perlu kita lakukan setelah kita memasuki ja-
lan itu. Mungkin bermanfaat untuk mengetahui bahwa 
berbicara dengan bahasa para malaikat, menurut 
Presiden Boyd K. Packer, Presiden Kuorum Dua Belas 
Rasul, “secara sederhana berarti bahwa Anda dapat 
berbicara dengan kuasa Roh Kudus” (“The Gift of 
the Holy Ghost: What Every Member Should Know,” 
Ensign, Agustus 2006, 50).

Anda dapat menandai ungkapan “kenyangkanlah diri 
dengan firman Kristus” dalam 2 Nefi 32:3 (ayat ini 
adalah petikan penguasaan ayat suci). Nefi menggu-
nakan ungkapan “firman Kristus” untuk menguraikan 
ajaran- ajaran yang diilhami oleh Roh Kudus. Catatlah 
beberapa cara atau tempat yang Anda dapat mem-
baca, mendengar, atau menerima ajaran- ajaran yang 
diilhami oleh Roh Kudus.   
 

Firman Kristus termasuk tulisan suci dan perkataan 
para nabi zaman modern. Untuk menolong Anda 
merenungkan apa mungkin artinya “kenyangkanlah 
dengan firman Kristus,” bacalah kutipan- kutipan 
berikut:

Penatua Russell M. Nelson dari Kuorum 
Dua Belas Rasul mengajarkan, “Menge-
nyangkan diri artinya lebih dari merasa-
kan. Mengenyangkan diri berarti 
menikmati. Kita menikmati tulisan suci 
dengan menelaahnya dalam roh 

penemuan yang menyenangkan dan kepatuhan yang 
setia. Ketika kita mengenyangkan diri dengan firman 
Kristus, itu … menjadi bagian tak terpisahkan dari sifat 
kita” (“Living by Scriptural Guidance,” Ensign, 
November 2000, 17).

Penatua Robert D. Hales dari Kuorum Dua Belas Rasul 
berkata, “Jika Anda dan saya mengenyangkan diri 
dengan firman Kristus, kita harus menelaah tulisan 
suci dan menyerap firman- Nya dengan merenungkan-
nya dan menjadikannya bagian dari setiap pikiran dan 
tindakan” (“Healing Soul and Body,” Ensign, Novem-
ber 1998, 15).

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
dengan kata- kata Anda sendiri apa yang Anda pikir arti 

dari mengenyangkan diri dengan firman Kristus.

Renungkan perbedaan antara kata mengenyangkan 
diri, mengudap dan kelaparan. Pikirkan sejenak tentang 
bagaimana beberapa cara yang kurang efektif dalam 
menelaah firman Kristus bisa dibandingkan dengan 
mengudap atau bahkan kelaparan.

Isilah sisa dari asas berikut menurut 2 Nefi 32:3: 
Ketika kita mengenyangkan diri dengan firman 
Kristus, firman Kristus akan   
 .

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
salah satu tentang suatu waktu ketika mengenyangkan 

diri dengan firman Kristus menolong Anda mengetahui apa yang 
harus dilakukan dalam kehidupan atau uraikan sebuah situasi 
yang sekarang Anda hadapi di mana mengenyangkan diri de-
ngan firman Kristus dapat menolong Anda.

Isilah bagian kosong di bawah ini untuk mengevalu-
asi seberapa baik Anda mengenyangkan diri dengan 
firman Kristus dan bagaimana Anda bisa meningkat. 
Dalam masing- masing contoh di bawah ini, tulislah 
kata—mengenyangkan diri, mengudap, atau kelaparan—
yang paling baik menguraikan seberapa baik Anda 
berupaya untuk mengetahui firman Kristus dalam 
peristiwa itu. Sebagai contoh, Anda mungkin menge-
nyangkan diri dengan tulisan suci dalam penelaahan 
pribadi Anda tetapi hanya mengudap perkataan Kristus 
dalam konferensi umum.

Penelaahan tulisan suci pribadi:  

Pertemuan sakramen:  

Konferensi umum:  

Penelaahan tulisan suci keluarga:  

Seminari:  

Malam keluarga:  
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Pertemuan kuorum Imamat Harun atau kelas Remaja 
Putri:  

Sekolah Minggu:  

Doa pribadi:  

 3. Luangkan waktu sejenak untuk memilih salah satu 
kegiatan yang untuknya Anda menulis bahwa Anda saat 

ini “mengudap” atau “kelaparan.” Dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda, tulislah bagaimana Anda akan mengenyangkan 
diri dengan firman Kristus secara lebih baik dalam peristiwa itu. 
Kemudian lanjutkan dan lakukan hal itu.

Bacalah 2 Nefi 32:4–7, dan renungkan jawaban terha-
dap pertanyaan- pertanyaan berikut (Anda akan menu-
liskan jawaban Anda terhadap salah satu pertanyaan 
untuk tugas 4):

• Dalam ayat 4, menurut Anda apa artinya “bertanya” 
atau “mengetuk”? Bagaimana doa mungkin adalah 
contoh yang baik untuk bertanya atau mengetuk?

• Juga dalam ayat 4, apa yang Nefi katakan akibat bagi 
mereka yang tidak mau bertanya atau mengetuk?

• Dalam ayat 5, berkat apa yang Nefi janjikan yang 
dapat kita peroleh ketika kita menerima Roh Kudus?

• Dalam ayat 7, sikap apakah yang dimiliki kelompok 
orang Nefi yang mengakibatkan dia berduka 
nestapa bagi mereka? Mengapa Anda pikir sikap 
ini mencegah orang- orang dari menyelidiki dan 
memahami “pengetahuan yang besar”?

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
satu kebenaran yang Anda pelajari dari 2 Nefi 32:4–7, 

dan jelaskan mengapa kebenaran ini penting dalam kehidupan 
Anda.

Penguasaan Ayat Suci—2 Nefi 32:3
 5. Berapa lama Anda pikir yang mungkin bagi Anda un-
tuk menghafalkan 2 Nefi 32:3 jika Anda melafalkannya 

tiap kali Anda makan? Tulislah ayat ini pada sebuah kartu atau 
secarik kertas kecil, dan bawalah itu bersama Anda. Untuk bebe-
rapa hari ke depan, kenyangkanlah dengan firman Kristus de-
ngan berupaya untuk menghafalkan 2 Nefi 32:3 sebelum dan 
setelah tiap hidangan yang Anda makan. Dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda, laporkan tentang berapa banyak hi-
dangan yang membawa Anda menghafalkan tulisan suci itu.

2 Nefi 32:8–9
Nefi menasihati kita untuk berdoa selalu
Banyak orang mengatakan bahwa setelah mereka 
berbuat dosa, mereka tidak mau berdoa kepada Bapa 
Surgawi. Pikirkan sejenak tentang mengapa ini mung-
kin terjadi. Siapakah yang tidak menginginkan Anda 
berdoa kapan saja, khususnya setelah Anda berbuat 

Ketika kita mengambil waktu 
untuk secara jujur menge-
valuasi seberapa baik kita 
menjalankan sebuah asas 
tertentu, kita memberi Roh 
Kudus kesempatan untuk 
menolong kita menyadari apa 
yang kita lakukan dengan 
baik dan bagaimana kita 
dapat meningkat. Sewaktu 
Anda mengevaluasi diri Anda 
sendiri, berusahalah untuk 
mencari bimbingan Roh Ku-
dus dan sepenuhnya jujur.

Mengevaluasi 
Kehidupan Kita

dosa? Mengapa? Lihatlah dalam 2 Nefi 32:8 untuk apa 
yang Roh Kudus ajarkan kepada kita untuk laku-
kan perihal doa. Renungkan pertanyaan- pertanyaan 
berikut: Mengapa Anda pikir Tuhan menginginkan 
Anda untuk berdoa? Mengapa Anda pikir Setan tidak 
menginginkan Anda untuk berdoa?

Bacalah 2 Nefi 32:9, dan 
carilah betapa sering kita 
hendaknya berdoa dan 
berkat- berkat apa yang 
Tuhan janjikan kepada 
kita jika kita berdoa. 
Sewaktu Anda membaca 
ayat ini, mungkin ber-
manfaat untuk mengeta-
hui bahwa mempersucikan 
berarti mendedikasikan 
pada pelayanan bagi 
Allah atau menguduskan.

Dari 2 Nefi 32:9 kita 
belajar asas ini: Sewaktu 
kita berdoa selalu, kita 
akan sanggup melaku-
kan segala yang Tuhan 
ingin kita lakukan 
untuk kesejahteraan 
jiwa kita. (Perhatikan bahwa 2 Nefi 32:8–9 adalah 
petikan penguasaan ayat suci. Anda dapat menandai-
nya dengan cara yang khusus sehingga Anda dapat 
menemukannya pada waktu mendatang).

Renungkan apa artinya berdoa selalu. Sewaktu Anda 
membaca pernyataan berikut oleh Penatua David A. 
Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul, garis bawahi 
satu cara atau lebih kita dapat memenuhi perintah 
untuk “berdoa selalu”:

“Mungkin terdapat hal- hal dalam sifat 
kita, dalam perilaku kita, atau dalam hal 
pertumbuhan rohani kita tentang di mana 
kita perlu berunding dengan Bapa 
Surgawi dalam doa pagi hari kita. Setelah 
mengungkapkan syukur yang sepantas-

nya atas berkat- berkat yang diterima, kita memohon 
pengertian, arahan, serta bantuan untuk melakukan 
hal- hal yang tidak dapat kita lakukan dengan keku-
atan kita sendiri .…

Sepanjang hari itu, kita terus berdoa di dalam hati 
memohon bantuan dan bimbingan yang berkesinam-
bungan .…

Kita memerhatikan selama hari yang tertentu ini ada 
saat- saat di mana biasanya kita memiliki kecende-
rungan untuk berbicara secara kasar, dan tidak berbi-
cara kasar; atau kita mungkin cenderung untuk marah, 
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dan tidak marah. Kita melihat bantuan dan kekuatan 
Tuhan dan dengan rendah hati mengenali jawaban 
bagi doa kita. Bahkan pada saat mengetahui hal itu, 
kita mengucapkan doa syukur dalam hati.

Di penghujung hari kita, kita berlutut kembali dan 
melapor kepada Bapa kita. Kita meninjau kembali 
kejadian- kejadian di hari itu dan menyatakan syukur 
sedalam- dalamnya atas berkat dan bantuan yang kita 
terima. Kita bertobat dan, dengan bantuan Roh Tuhan, 
mengenali cara- cara kita dapat melakukan dan menjadi 
lebih baik di hari esok. Oleh karena itu doa kita di ma-
lam hari berdasarkan dan merupakan kesinambungan 
dari doa pagi hari kita. Doa kita di malam hari juga me-
rupakan persiapan untuk doa pagi hari yang bermakna.

Doa pagi dan malam hari—dan semua doa di an-
taranya—bukanlah kejadian yang tidak memiliki 
hubungan dan berlainan; melainkan, itu terhubung 
bersama setiap hari dan di sepanjang hari, minggu, 
bulan, dan bahkan tahun. Ini adalah bagian dari 
bagaimana kita memenuhi nasihat tulisan suci un-
tuk ‘berdoalah selalu’ (Lukas 21:36; 3 Nefi 18:15, 18; 
A&P 31:12). Doa- doa yang bermakna semacam itu 
merupakan alat dalam memperoleh berkat- berkat 
tertinggi Allah yang dicadangkan bagi anak- anak- Nya 
yang setia” (“Berdoalah Selalu,” Ensign atau Liahona, 
November 2008, 41–42).

 6. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
bagaimana Anda pikir mengikuti petunjuk Penatua 

Bednar tentang bagaimana cara “berdoa selalu” dapat meno-
long Anda dalam kehidupan Anda.

Untuk mengakhiri pelajaran ini, bacalah kesaksian be-
rikut dari Penatua Spencer J. Condie, yang pada waktu 
itu melayani sebagai anggota Tujuh Puluh, mengenai 
mengenyangkan diri dengan firman Kristus, “Anda 
mungkin menghadapi keputusan perihal misi, karier 
masa depan Anda, dan pada akhirnya, pernikahan. 
Sewaktu Anda membaca tulisan suci dan berdoa untuk 
memperoleh arahan, Anda mungkin tidak dengan 
sebenarnya melihat jawaban dalam bentuk kata- kata 
yang tercetak pada halaman, tetapi sewaktu Anda 
membaca Anda akan menerima kesan yang jelas, serta 
dorongan, dan, seperti yang dijanjikan, Roh Kudus 
‘akan memperlihatkan kepadamu segala sesuatu yang 
hendaknya kamu lakukan’ [2 Nefi 32:5]” (“Becoming 
a Great Benefit to Our Fellow Beings,” Ensign, Mei 
2002, 45).

Penguasaan Ayat Suci—2 Nefi 32:8–9
 7. Selama 24 jam ke depan, cobalah menggabungkan 
apa yang telah Anda pelajari tentang bagaimana cara 

“berdoa selalu” ke dalam kehidupan Anda. Pada awal pelajaran 
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berikutnya, Anda akan diundang untuk melaporkan pemikiran 
dan perasaan Anda tentang pengalaman ini. Tulislah dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda bagaimana berusaha untuk “ber-
doa selalu” dapat membuat perbedaan dalam doa- doa Anda.

 8. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 32 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 9: HARI 2

2 Nefi 33
Pendahuluan
Nefi mengakhiri catatannya dengan memaklumkan 
bahwa kata- kata tertulisnya bersaksi tentang Yesus 
Kristus dan membujuk orang- orang untuk melakukan 
kebaikan dan bertahan sampai akhir. Dia mengatakan 

bahwa walaupun dia menulis “dalam kelemahan,” 
pesannya adalah “amat berharga” dan perkataannya 
akan “dijadikan kuat” bagi mereka yang akan mem-
bacanya (lihat 2 Nefi 33:3–4). Dia bersaksi bahwa 
tulisannya adalah “firman Kristus” dan bahwa orang- 
orang akan bertanggung jawab kepada Allah untuk 
tanggapan mereka padanya (lihat 2 Nefi 33:10–15).

 1. Dalam pelajaran sebelumnya, Anda diundang untuk 
berusaha “berdoa selalu” selama 24 jam. Dalam jurnal 

penelaahan tulisan suci Anda, tulislah pemikiran dan perasaan 
Anda tentang pengalaman Anda.

2 Nefi 33:1–15
Nefi menjelaskan tujuannya menulis
Pikirkan sejenak tentang alasan mengapa Anda mengi-
nginkan Roh Kudus membawa pesan ke dalam hati 
Anda.

Apa perbedaan antara pesan pergi kepada hati seseo-
rang dan pesan pergi ke dalam hati seseorang?

Bacalah 2 Nefi 33:1, dan carilah kata yang mana—ke-
pada atau ke dalam—yang Nefi gunakan untuk mengu-
raikan ke mana Roh Kudus membawa pesan kepada 
kita. Anda dapat menandai apa yang Anda temukan.

Mengapa Anda pikir itu penting bahwa Roh Kudus 
membawa kebenaran kepada hati kita tetapi bukan ke 
dalam hati kita?   
 

Penatua David A. Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul 
membuat pernyataan berikut tentang 2 Nefi 33:1, 
“Mohon memerhatikan bagaimana kuasa Roh mem-
bawa pesan kepada dan bukan ke dalam hati. Seorang 
guru dapat menjelaskan, menunjukkan, membujuk, 
serta bersaksi, dan melakukannya dengan kuasa 
rohani dan efektivitas yang besar. Meskipun demikian, 
pada akhirnya isi dari sebuah pesan dan kesaksian 
dari Roh Kudus menembus ke dalam hati hanya jika 
si penerima mengizinkannya masuk. Belajar dengan 
iman membuka jalan ke dalam hati” (“Seek Learning 
by Faith,” Ensign, September 2007, 61).

Penatua Gerald N. Lund, yang pada 
waktu itu melayani sebagai anggota Tujuh 
Puluh, menjelaskan mengapa Roh Kudus 
akan membawa firman kepada, tetapi 
bukan ke dalam, hati kita, “Mengapa 
sekadar kepada hati? Hak pilihan individu 

Kepada Ke  
dalam



93

sangatlah kudus, sehingga Bapa Surgawi tidak akan 
pernah memaksakan hati manusia, bahkan dengan 
segala kuasa- Nya yang tak terbatas. Manusia mungkin 
mencoba melakukannya, namun Allah tidak. Dengan 
perkataan lain, Allah mengizinkan kita menjadi 
penjaga, atau penjaga pintu, dari hati kita. Kita harus, 
dengan kehendak bebas kita, membuka hati kita bagi 
Roh, karena Dia tidak akan memaksakan Diri- Nya 
kepada kita” (“Membuka Hati Kita,” Ensign atau 
Liahona, Mei 2008, 33).

Menurut Anda apakah yang perlu orang- orang lakukan 
untuk membuka hati mereka kepada Roh?   
  
 

Bacalah 2 Nefi 33:2, dan identifikasikan apa yang 
terjadi ketika orang- orang memilih mengeraskan 
hati mereka. Mungkin bermanfaat untuk mengetahui 
bahwa ungkapan “apa yang tak berarti apa pun” ber-
arti “tak berharga.”

 2. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci perilaku 
dan sikap apa yang Anda pikir seseorang dengan hati ter-

buka akan menunjukkannya selama penelaahan tulisan suci pri-
badi Anda, selama seminari belajar di rumah, dan selama 
pertemuan sakramen.

Dalam 2 Nefi 33:1–2 kita diajarkan asas ini: Ketika 
kita membuka hati kita, pesan- pesan dari Roh Ku-
dus dapat memasuki hati kita. Anda dapat menulis-
kan asas ini dalam tulisan suci Anda.

 3. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda ja-
waban terhadap pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Kapan Anda pernah merasakan bahwa sebuah pesan Injil te-
lah memasuki hati Anda? Bagaimana kejadiannya, dan apakah 
hasilnya?
 b. Apakah ini memberi tahu Anda tentang hati Anda pada 
waktu itu?

Bacalah 2 Nefi 33:3–7, dengan mencari harapan Nefi 
bagi mereka yang akan membaca perkataannya. 
Kemudian lengkapi kalimat- kalimat berikut, dengan 
menggunakan kata- kata Anda sendiri atau perkataan 
Nefi. Ketahuilah bahwa beberapa ungkapan mungkin 
memiliki lebih dari satu jawaban:

2 Nefi 33:3—Aku berdoa secara berkelanjutan bagi  
  
  
 .

2 Nefi 33:4—Aku tahu   
 .

2 Nefi 33:6—Aku bermegah   
 .

2 Nefi 33:7—Aku memiliki   
 .

Sewaktu Anda selesai menelaah 2 Nefi 33, ingat-
lah bahwa ayat- ayat ini adalah kesaksian terakhir 
Nefi yang tercatat dalam tulisan suci. Bacalah 2 Nefi 
33:10–14, dan bayangkan Anda sedang mendengarkan 
perkataan ini dari Nefi sendiri. Anda boleh meng-
garisbawahi ungkapan- ungkapan yang bermakna 
bagi Anda.

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
beberapa ungkapan dari 2 Nefi 33:10–14 yang bermakna 

bagi Anda, dan jelaskan mengapa. Jawablah juga pertanyaan be-
rikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Jika orang- 
orang percaya kepada Kristus, bagaimana mereka akan 
merasakan tentang Kitab Mormon? (lihat 2 Nefi 33:10).

Bacalah 2 Nefi 33:15, dan renungkan perkataan ter-
akhir Nefi: “Aku mesti patuh.” Anda mungkin ingin 
menuliskan “1 Nefi 3:7” sebagai rujuk silang dalam 
tulisan suci Anda di samping 2 Nefi 33:15. Kajilah 
ulang 1 Nefi 3:7, dan identifikasikan bagaimana kedua 
ayat ini berkaitan.

 5. Luangkan waktu 
beberapa menit untuk 

meninjau kembali 1 Nefi dan 
2 Nefi, dengan mengidentifi-
kasi teladan kepatuhan Nefi. 
Dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda, tulislah bebe-
rapa contoh yang Anda 
temukan. Carilah juga sebuah 
petikan favorit atau bermakna 
yang telah membujuk Anda 
untuk melakukan kebaikan, 
untuk menjadi lebih baik, atau 
untuk percaya kepada Juruse-
lamat, seperti yang Nefi kata-
kan (lihat 2 Nefi 33:1). Tulislah 
petikan ini dalam jurnal pene-
laahan tulisan suci Anda.

Kesaksian terakhir Nefi 
dan peringatannya 
kepada mereka yang mungkin menolak perkataannya 
menambah pertanggungjawaban kita terhadap bagai-
mana kita memperlakukan Kitab Mormon. Presiden 
Joseph Fielding Smith mengajarkan bahwa, sebagai 
anggota Gereja, kita memiliki tanggung jawab untuk 
menelaah Kitab Mormon:

“Tampaknya bagi saya bahwa anggota mana pun dari 
Gereja ini tidak akan pernah terpuaskan sampai dia 
telah membaca Kitab Mormon berulang kali, dan me-
renungkannya sepenuhnya sehingga dia dapat mem-
berikan kesaksian bahwa itu sungguh- sungguh sebuah 

Rujuk silang adalah rujukan 
tulisan suci yang akan me-
nuntun Anda pada informasi 
dan wawasan tambahan 
tentang topik yang sedang 
Anda telaah. Sewaktu Anda 
menelaah, Anda akan banyak 
memetik manfaat dengan me-
nuliskan rujuk silang dalam 
tulisan suci Anda ketika Anda 
menemukan ayat- ayat yang 
menolong Anda memahami 
ayat tulisan suci yang lain 
atau topik tulisan suci.

Menggunakan 
Rujuk Silang
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catatan dengan ilham dari Yang Mahakuasa di atasnya, 
dan bahwa sejarahnya adalah benar .…

… Tak seorang anggota pun dari Gereja ini yang dapat 
berdiri diakui di hadirat Allah yang tidak pernah secara 
serius dan saksama membaca Kitab Mormon” (dalam 
Conference Report, Oktober 1961, 18).

Anda memiliki kesempatan untuk memutuskan bagai-
mana Anda akan memperlakukan perkataan Nefi dan 
Kitab Mormon.

 6. Evaluasilah upaya Anda untuk menelaah Kitab Mor-
mon, dan tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda satu cara Anda dapat meningkatkan penelaahan Anda.

Untuk mengakhiri pelajaran ini, bacalah 
janji Presiden Gordon B. Hinckley kepada 
mereka semua yang dengan tekun 
menelaah Kitab Mormon, “Terlepas dari 
berapa kali Anda sebelumnya telah 

membaca Kitab Mormon, akan datang ke dalam 
kehidupan Anda dan ke dalam rumah Anda suatu 
ukuran tambahan dari Roh Tuhan, resolusi yang 
diperkuat untuk berjalan dalam kepatuhan pada 
perintah- perintah- Nya, dan kesaksian yang lebih kuat 
tentang kenyataan hidup Putra Allah” (“A Testimony 
Vibrant and True,” Ensign, Agustus 2005, 6).

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 2 Nefi 33 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 9: HARI 3

Yakub 1–2
Pendahuluan
Setelah kematian Nefi, orang- orang Nefi mulai “me-
manjakan diri mereka dalam praktik- praktik jahat” di 
bawah pemerintahan seorang raja baru (Yakub 1:15). 
Dua adik lelaki Nefi, Yakub dan Yusuf, telah ditahbiskan 
oleh Nefi sebagai imam dan pengajar bagi orang- 
orang, dan mereka bekerja dengan tekun membu-
juk orang- orang untuk bertobat dan datang kepada 
Kristus. Yakub mematuhi perintah Nefi untuk mencatat 
ajaran sakral, wahyu, dan nubuat pada lempengan- 
lempengan kecil. Setia pada tanggung jawab ilahi yang 
diberikannya, Yakub menyerukan kepada bangsanya 
pada bertobat, memperingatkan mereka akan dosa- 
dosa kesombongan, cinta akan kekayaan, dan amora-
litas seks. Dia mengajarkan tentang bahaya dan akibat 
dari tiga dosa yang lazim ini.

Yakub 1:1–2:11
Yakub memperingatkan orang- orang akan kejahatan mereka
Pertimbangkan apa yang akan Anda katakan dalam 
situasi berikut: Salah seorang teman Anda di Gereja 
mengungkapkan sikap negatif terhadap pemimpin 

PENDAHULUAN UNTUK  

Yakub
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Dengan menelaah kitab Yakub, Anda dapat mempel-
ajari pelajaran- pelajaran penting dari seorang pria 
yang memiliki iman yang tak tergoyahkan kepada 
Yesus Kristus. Yakub berulang kali bersaksi tentang 
Juruselamat dan mengajak bangsanya dan mereka 
yang akan membaca perkataannya untuk bertobat. 
Dia mengajarkan dan menunjukkan pentingnya 
untuk dengan tekun memenuhi pemanggilan dari 
Tuhan. Dia memperingatkan bangsanya terhadap ba-
haya kesombongan, kekayaan, dan amoralitas. Yakub 
juga mengutip dan mengulas mengenai kiasan Zenos 
tentang pohon- pohon zaitun, yang mengilustrasi-
kan upaya Juruselamat yang tak kenal lelah untuk 
mendatangkan keselamatan bagi semua anak Allah. 
Dalam pertemuannya dengan Serem, seorang anti- 
Kristus, Yakub menunjukkan bagaimana menanggapi 
dengan benar kepada mereka yang bertanya atau 
mengkritik kepercayaan kita.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Yakub, putra kelima dari Saria dan Lehi, menulis kitab 
ini. Dia dilahirkan di padang belantara selama perja-
lanan keluarganya ke tanah terjanjikan. Dalam masa 
mudanya, Yakub “menderita kesengsaraan dan ba-
nyak dukacita, karena kekasaran kakak- kakak[nya]” 
(2 Nefi 2:1). Meskipun demikian, Lehi menjanjikan 
kepadanya bahwa Allah akan “mempersucikan ke-
sengsaraan [Yakub] demi keuntungan[nya]” dan 
bahwa dia akan menghabiskan masa hidupnya 
“dalam pelayanan bagi Allah[nya]” (2 Nefi 2:2–3). 
Dalam masa mudanya, Yakub melihat kemuliaan 
Juruselamat (lihat 2 Nefi 2:3–4). Nefi menahbiskan 
Yakub sebagai imam dan pengajar bagi orang- orang 
Nefi (lihat 2 Nefi 5:26) dan belakangan memercaya-
kan lempengan- lempengan Nefi kepadanya (lihat 
Yakub 1:1–4). Sebagai seorang pemimpin imamat dan 
pengajar yang setia, Yakub bekerja dengan tekun 
membujuk bangsanya untuk percaya kepada Kristus 
(lihat Yakub 1:7). Dia menerima wahyu- wahyu me-
ngenai Juruselamat, mengalami pelayanan para ma-
laikat dan mendengar suara Tuhan (lihat Yakub 7:5), 
dan melihat Penebusnya (lihat 2 Nefi 11:2–3). Yakub 
adalah ayah Enos, kepada siapa dia memercayakan 
lempengan- lempengan itu sebelum kematiannya.

Kapan dan Di Mana Itu Dituliskan?
Kitab Yakub dimulai kira- kira tahun 544 SM., ketika 
Nefi memercayakan kepada Yakub lempengan- 
lempengan kecil. Itu diakhiri menjelang akhir 
hidup Yakub, ketika dia menyerahkan lempengan- 
lempengan itu kepada putranya, Enos.
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imamatnya dan berkata, “Mereka tampaknya tidak 
memahami dunia nyata. Mereka tetap memperingat-
kan tentang pilihan- pilihan yang tidak penting. Saya 
ingin mereka tidak menghabiskan begitu banyak 
waktu memberi tahu kita semua hal buruk yang perlu 
kita hindari. Mereka hendaknya hanya berbicara ten-
tang hal- hal positif.”

Pikirkan tentang mengapa para pemimpin imamat 
kadang- kadang memperingatkan terhadap dosa. Yakub 
mencatat bahwa setelah kematian Nefi (lihat Yakub 
1:9), orang- orang mulai melibatkan diri dalam praktik- 
praktik jahat tertentu. Bacalah Yakub 1:15–16, dan 
identifikasikan apa yang orang- orang lakukan yang 
merisaukan Yakub.

Anda dapat melingkari kata mulai dalam Yakub 1:15–
16. Mengapa itu adalah sebuah berkat untuk memiliki 
para pemimpin imamat yang memperingatkan kita 
tentang masalah- masalah ketika atau bahkan sebelum 
itu mulai?   
 

Bacalah Yakub 1:6–8, dan identifikasikan mengapa 
Yakub dan para pemimpin sesamanya menasihati 
orang- orang Nefi terhadap dosa. Mengapa Anda pikir 
para pemimpin imamat dalam keluarga Anda, seperti 
juga para pemimpin imamat setempat dan umum, 
memperingatkan Anda tentang dosa dan mengajarkan 
Injil kepada Anda dengan begitu tekun? Anda dapat 
menandai ungkapan dalam Yakub 1:7 yang menga-
jarkan kebenaran berikut: Para pemimpin imamat 
bekerja dengan tekun untuk menolong kita datang 
kepada Kristus.

Bacalah Yakub 1:17–19, dan carilah alasan tambahan 
apa pun mengapa Yakub dan adiknya, Yusuf bekerja de-
ngan begitu tekun untuk mengajar orang- orang.

Menurut Anda apa artinya menerima “tugas suruhan 
dari Tuhan” (Yakub 1:17)?   
 

Anda dapat menandai ungkapan lain apa pun yang 
menolong mengajarkan asas berikut: Para pemim-
pin imamat memiliki tanggung jawab ilahi yang 
diberikan untuk mengajarkan firman Allah dan 
memperingatkan terhadap dosa.

Renungkan sejenak tentang mengapa penting untuk 
memahami bahwa para pemimpin Gereja dianggap 
bertanggung jawab atas upaya mereka untuk mengajar 
kita apa yang Tuhan inginkan kita ketahui.

Sewaktu Anda membaca Yakub 2:1–3, 6–7, 10–11, 
carilah ungkapan yang mengindikasikan bagaimana 
perasaan Yakub tentang tugasnya yang sulit untuk 
menyerukan kepada bangsanya pertobatan.

 1. Pikirkan tentang ungkapan berikut apa yang mengajar 
Anda tentang motivasi Yakub untuk menuntaskan tugas-

nya yang sulit: “Aku hari ini tertekan oleh lebih banyak hasrat dan 
kegelisahan untuk kesejahteraan jiwamu” (Yakub 2:3) dan “Aku 
mesti melakukan menurut perintah- perintah yang ketat dari 
Allah” (Yakub 2:10). Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda sebuah tanggapan terhadap pertanyaan- pertanyaan berikut:
 a. Kapankah Anda pernah merasakan kasih dan kepedulian seo-
rang pemimpin imamat bagi Anda?
 b. Kapankah Anda pernah merasakan bahwa perkataan atau 
tindakan seorang pemimpin imamat diilhami oleh Allah untuk 
menolong Anda?

Renungkan kembali tentang situasi yang disampaikan 
pada awal pelajaran. Pikirkan tentang bagaimana Anda 
akan menjawab teman Anda berdasarkan pada apa 
yang telah Anda telaah hari ini.

Yakub 2:12–21
Yakub mendera bangsanya 
karena kesombongan 
mereka
Untuk menolong Anda 
mempersiapkan diri me-
nelaah apa yang Tuhan 
perintahkan kepada 
Yakub untuk mengajar, 
pikirkan tentang berkat- 
berkat yang telah Tuhan 
berikan kepada Anda 
dalam bidang- bidang 
berikut: keluarga, teman, 
pemimpin Gereja dan 
guru, kemampuan artis-
tik dan musik, keteram-
pilan olahraga, talenta, 
sekolah, kesempatan 
untuk tumbuh, pengeta-
huan Injil, serta keka-
yaan materi. Pikirkan 
tentang cara- cara lain 
Tuhan telah memberkati Anda.

Bacalah Yakub 2:12–13, dan identifikasikan apa yang 
orang- orang Nefi cari. Perhatikan bahwa Yakub meng-
ajarkan “tangan pemeliharaan” telah memberkati 
orang- orang Nefi dengan kekayaan. Ungkapan ini 
merujuk kepada Bapa kita di Surga.

 2. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
mengapa penting bagi Anda untuk mengingat bahwa 

Tuhan telah memberikan kepada Anda berkat dan kemampuan 
yang Anda miliki.

Sewaktu Anda menelaah 
tulisan suci, adalah penting 
untuk berhenti sejenak dan 
merenungkan bagaimana 
sebuah asas tertentu dapat 
diterapkan dalam kehidupan 
Anda. Dalam hal ini, mere-
nungkan bagaimana Anda 
akan menjawab seorang 
teman dengan sikap negatif 
terhadap pemimpin imamat 
dapat menolong Anda mema-
hami mengapa para pemimpin 
kita memperingatkan kita 
terhadap dosa.

Mengaitkan Tulisan 
Suci dengan Kehidupan 
Kita Sehari- Hari
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Jika kita tidak hati- hati, kita dapat membiarkan diri kita 
sendiri terangkat- angkat dalam kesombongan setelah 
kita menerima berkat- berkat yang kita cari, seperti yang 
orang- orang Nefi alami. Di ruang yang tersedia, tulislah 
apa yang Anda pikir yang artinya “terangkat- angkat 
dalam kesombongan hatimu.”   
  
 

Seperti yang tercatat dalam Yakub 2:13, apa yang Yakub 
katakan adalah beberapa penyebab dari kesombongan 
orang- orang Nefi?   
  
 

Pikirkan tentang orang zaman modern atau kelompok 
orang yang menindas, mengabaikan, atau menganiaya 
orang lain karena “telah mendapatkan lebih berlim-
pah” daripada orang- orang yang mereka tindas (Yakub 
2:13). Sebagai contoh, karena sebagian orang memiliki 
lebih banyak uang, lebih banyak teman, lebih banyak 
kemampuan olahraga, atau bahkan pengetahuan Injil 
yang lebih besar daripada orang lain, mereka mung-
kin berpikir secara salah bahwa mereka lebih baik 
daripada orang lain atau bahkan menganiaya mereka. 
Renungkan jika pernah ada suatu waktu dalam kehi-
dupan Anda ketika Anda telah bertindak dengan cara 
yang penuh kesombongan.

Bacalah Yakub 2:17–21, dan tandai ungkapan yang 
dapat menolong Anda mengatasi kesombongan.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
dua ungkapan atau lebih yang Anda temukan dalam 

Yakub 2:17–21, dan jelaskan bagaimana ungkapan- ungkapan itu 
dapat menolong Anda mengatasi kesombongan. Beberapa dari 
pertanyaan- pertanyaan ini mungkin bermanfaat untuk dipertim-
bangkan sewaktu Anda menuntaskan tugas ini: Menurut Anda 
apa artinya mencari kerajaan Allah? Untuk mendapatkan ha-
rapan dalam Kristus? Bagaimana mencari kerajaan Allah dan 
mendapatkan harapan dalam Kristus akan memengaruhi bagai-
mana Anda memandang dan memperlakukan orang lain?

Bayangkan bahwa ibu, ayah, atau pemimpin Anda me-
nanyakan apa yang telah Anda telaah hari ini. Tulislah 
satu asas dari Yakub 2:17–21 yang dapat Anda gunakan 
untuk menjawab mereka.   
 

Satu asas dalam Yakub 2:17–21 adalah: Kita hen-
daknya mencari kerajaan Allah melebihi segala 
kepentingan lainnya.

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda satu 
cara Anda dapat menggunakan berkat dan kesempatan 

yang telah Tuhan berikan kepada Anda untuk menolong memba-
ngun kerajaan Allah serta memberkati kehidupan orang lain.

Yakub 2:22–30
Yakub mendera bangsanya atas amoralitas seks
Pernyataan berikut dibuat oleh Presiden Ezra Taft 
Benson. Tebaklah dua kata apa yang ada di bagian 
kosong:

“Dosa yang menggoda dari generasi ini adalah 
- - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - - - - - - - -  ” (“Cleansing the 
Inner Vessel,” Ensign, Mei 1986, 4; lihatlah pada bagian 
akhir pelajaran untuk jawaban yang benar).

Bacalah Yakub 2:22–23, 28, tandai ungkapan yang 
Yakub gunakan untuk menguraikan keseriusan amora-
litas seks. Mungkin bermanfaat untuk dipahami bahwa 
kata pelacuran merujuk pada dosa- dosa seksual.

Penatua Richard G. Scott dari Kuorum 
Dua Belas Rasul menjelaskan beberapa 
tindakan yang melanggar hukum kesu-
cian Tuhan, “Keintiman seksual apa pun 
di luar ikatan pernikahan—yang saya 
maksud kontak apa pun yang disengaja 

terhadap bagian- bagian sakral, pribadi dari tubuh 
orang lain, dengan atau tanpa busana—adalah dosa 
dan dilarang oleh Allah. Adalah juga sebuah pelang-
garan untuk merangsang emosi ini secara sengaja pada 
tubuh Anda sendiri” (“Making the Right Choices,” 
Ensign, November 1994, 38).

Tindakan homoseksual dan melihat pornografi juga 
melanggar hukum kesucian Tuhan.

Perhatikan bagaimana orang- orang Nefi berupaya 
untuk memaafkan dosa- dosa mereka sendiri, seperti 
yang tercatat dalam Yakub 2:23–24. Luangkan waktu 
sejenak untuk berpikir tentang bagaimana orang- 
orang berupaya untuk memaafkan amoralitas seks 
dewasa ini.

Salah satu dosa orang- orang Nefi adalah praktik 
pernikahan jamak yang tidak sah. Yakub mengajar-
kan perintah Tuhan bahwa seorang pria hendaknya 
menikah hanya dengan satu istri (lihat Yakub 2:27). 
Memiliki lebih dari satu istri tanpa wewenang Tuhan 
melalui para pemimpin imamat- Nya yang ditetapkan 
adalah contoh dari dosa seksual. Di mata Allah, dosa 
seks sangatlah serius (lihat Alma 39:5).

Umat Tuhan diwenangkan untuk mempraktikkan per-
nikahan jamak hanya ketika Tuhan memerintahkannya 
(lihat Yakub 2:30). Pada waktu tertentu dalam sejarah 
dunia, Tuhan telah memerintahkan umat- Nya untuk 
mempraktikkan pernikahan jamak. Sebagai contoh, 
pernikahan jamak dipraktikkan pada zaman Perjanjian 
Lama oleh Abraham dan Sara (lihat Kejadian 16:1–3; 
A&P 132:34–35, 37) dan oleh cucu lelaki mereka, Yakub 
(lihat A&P 132:37), dan itu dipraktikkan untuk suatu 
masa pada zaman Gereja dipulihkan, dimulai oleh Nabi 
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Joseph Smith (lihat A&P 132:32–33, 53). Meskipun 
demikian, Allah memerintahkan Nabi- Nya, Wilford 
Woodruff untuk mengakhiri praktik pernikahan jamak 
(lihat Maklumat Resmi 1 dalam Ajaran dan Perjanjian).

Bacalah Yakub 2:31–35, dan tandai ungkapan yang 
memperlihatkan beberapa akibat negatif dari dosa seks.

 5. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Menurut Yakub, bagaimana amoralitas seks memengaruhi ke-
luarga?
 b. Sebagian remaja mungkin merasionalisasi bahwa mereka da-
pat secara seksual bersikap amoral karena mereka belum meni-
kah dan, oleh karena itu, tidak setia kepada pasangan, dan 
mereka tidak memiliki anak. Bagaimana amoralitas mungkin 
memengaruhi remaja dan keluarganya?
 c. Mengapa Anda pikir Tuhan mempertimbangkan amoralitas 
sebagai dosa yang sedemikian serius?

Kajilah ulang Yakub 2:28, dan tandai apa yang Tuhan 
senangi? (Perhatikan bahwa walaupun Yakub secara 
khusus menyebutkan kaum wanita dalam ayat ini, 
adalah dengan setara berlaku bahwa Tuhan senang 
akan kesucian kaum pria). Ayat ini mengajarkan asas: 
Tuhan senang akan kesucian.

Berdasarkan pada apa yang telah Anda pelajari hari ini, 
pertimbangkan mengapa Tuhan senang akan kesucian 
anak- anak- Nya. Pikirkan tentang keluarga Anda, se-
perti juga keluarga yang Anda harapkan untuk dimiliki 
di masa depan. Bagaimana hidup menurut hukum 
kesucian Tuhan akan memberkati Anda dan mereka? 
Renungkan bagaimana pilihan- pilihan yang Anda buat 
untuk menjadi suci dan bersih menyenangkan Tuhan.

Anda dapat tetap bersih. Jika Anda telah berdosa 
terhadap hukum kesucian, Anda dapat bertobat dan 
menjadi bersih melalui Pendamaian Yesus Kristus. 
Carilah bimbingan Roh Kudus sewaktu Anda berpikir 
tentang satu cara atau lebih Anda dapat menjaga diri 
Anda sendiri dengan lebih baik terhadap melanggar 
hukum kesucian. Jika Anda telah melakukan pe-
langgaran seks apa pun, lakukan apa saja yang perlu, 
termasuk bertemu dengan uskup atau presiden cabang 
Anda, untuk mengakui apa yang telah Anda lakukan 
dalam pelanggaran terhadap hukum kesucian Tuhan.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Yakub 1–2 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

Jawaban terhadap kata- kata yang hilang dalam ku-
tipan pada awal pelajaran ini: Presiden Benson ber-
kata, “Dosa yang menggoda dari generasi ini adalah 
amoralitas seksual.”

UNIT 9: HARI 4

Yakub 3–4
Pendahuluan
Yakub 3 memuat akhir dari khotbah yang Yakub 
sampaikan kepada bangsanya. Pada kesimpulan ini, 
Yakub secara singkat menyampaikan kata- kata peng-
hiburan dan janji kepada yang murni hatinya. Dia juga 
menghardik yang sombong dan tidak suci di antara 
bangsanya, memperingatkan mereka tentang akibat- 
akibatnya jika mereka tidak mau bertobat. Yakub 4 
memuat kata- kata yang Yakub diilhami untuk menulis-
kannya bagi orang- orang yang suatu hari akan mem-
baca catatannya. Dia bersaksi tentang Pendamaian 
Yesus Kristus dan mengimbau para pembacanya untuk 
memperdamaikan (memulihkan pada keselarasan) diri 
mereka dengan Allah Bapa melalui Pendamaian. De-
ngan suara peringatan, dia memberi tahu orang- orang 
Yahudi yang akan menolak Yesus Kristus dan kegam-
blangan Injil- Nya.

Yakub 3
Yakub mendorong yang murni hatinya, dan dia mendesak 
orang lain untuk bertobat
Pikirkan tentang nasihat apa yang mungkin Anda 
berikan kepada seorang remaja putra atau putri dalam 
situasi berikut:

• Seorang remaja putra yang sedang berusaha un-
tuk hidup dengan saleh menderita karena ayahnya 
kecanduan alkohol.

• Seorang remaja putra yang melakukan hal terbaik 
untuk menjalani Injil mengalami pergumulan karena 
perceraian orangtua.

• Seorang remaja putri dengan tekun berusaha 
untuk mengasihi keluarganya, tetapi dia 
mengalami pergumulan di rumah karena tindakan 
mementingkan diri dan tidak bertenggang rasa dari 
saudara perempuannya.

Renungkan suatu waktu Anda mengalami pencobaan 
meskipun Anda berusaha untuk hidup dengan saleh. 
Yakub mengajar kita tentang apa yang harus dilaku-
kan dalam situasi seperti itu. Bacalah kalimat pertama 
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dari Yakub 3:1, dan identifikasikan kepada siapa Yakub 
pertama- tama berbicara dalam pasal 3.

Yakub mengatakan bahwa karena kesombongan dan 
amoralitas orang lain (yang telah sebelumnya dia peri-
ngatkan terhadap, seperti yang tercatat dalam Yakub 2) 
yang murni hatinya telah menderita. Bacalah Yakub 
3:1–2, dan isilah bagan berikut:

Apakah yang Yakub imbau 
kepada yang murni hati-
nya untuk lakukan?

Apakah yang Allah janji-
kan kepada yang murni 
hatinya?

 1. Kajilah ulang jawaban- jawaban Anda di kolom per-
tama. Untuk menolong Anda lebih lanjut pertimbangkan 

asas ini, jawablah dua dari pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Menurut Anda dapatkah seorang yang muda “[memandang] 
kepada Allah dengan keteguhan pikiran”?
 b. Menurut Anda apakah artinya berdoa kepada Allah “dengan 
iman yang amat besar” pada waktu pencobaan?
 c. Menurut Anda apakah yang dapat seorang yang muda laku-
kan untuk “[menerima] firman Allah yang menyenangkan”?

 2. Kajilah ulang jawaban- jawaban Anda di kolom kedua. 
Ayat- ayat ini mengajarkan bahwa Allah akan menghi-

bur yang murni hatinya dalam kesengsaraan mereka. Untuk 
menolong Anda lebih lanjut mempertimbangkan asas ini, ja-
wablah satu atau lebih pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana Allah telah menghibur Anda dalam kesengsaraan 
Anda sewaktu Anda telah berusaha untuk mengikuti- Nya?
 b. Bagaimana berdoa “dengan iman yang amat besar” telah 
menolong Anda pada suatu masa pencobaan?

 c. Kapankah menerima firman Allah telah menolong Anda me-
rasakan kasih- Nya?

Setelah berbicara kepada yang murni hatinya, Yakub 
berbicara dengan mereka yang tidak murni hatinya. 
Bacalah Yakub 3:3–4, 10–12, dan identifikasikan apa 
yang Yakub sarankan agar orang- orang ini lakukan. 
Mungkin bermanfaat untuk mengetahui bahwa ung-
kapan “gugahlah kecakapan” berarti membangunkan 
kemampuan dan emosi kita, dan kata percabulan dan 
pengumbaran nafsu merujuk pada dosa- dosa seks dan 
nafsu.

Dalam Yakub 3:3–4, 10–12, kita juga membaca peri-
ngatan Yakub tentang apa yang akan terjadi jika bang-
sanya tidak bertobat. Setelah menelaah ayat- ayat ini, 
lingkari ungkapan yang menguraikan akibat berikut: 
(a) Orang- orang Laman akan menghancurkan mereka. 
(b) Teladan mereka akan menuntun anak- anak mereka 
menuju kehancuran. (c) Mereka akan mengalami ke-
matian kedua, atau dengan perkataan lain, pemisahan 
dari Allah.

Pertimbangkan sejenak bagaimana peringatan Yakub 
dapat dianggap sebuah berkat besar bagi bangsanya.

Seperti yang tercatat dalam Yakub 3:5–7, Yakub de-
ngan berani menyatakan bahwa orang- orang Laman 
“lebih saleh” daripada orang- orang Nefi karena “para 
suami mereka mengasihi istri mereka, dan para istri 
mereka mengasihi suami mereka; dan para suami 
mereka dan para istri mereka mengasihi anak- anak 
mereka.” Orang- orang Nefi perlu bertobat dari segala 
dosa mereka, khususnya 
mereka yang menuntun 
pada berkurangnya kasih 
dan kepercayaan dalam 
keluarga mereka.

Renungkan Yakub 
3:11–12, dan ringkaslah 
pesan itu dengan kata- 
kata Anda sendiri.   
  
  
  
 

Luangkan waktu sejenak 
untuk berpikir tentang 
godaan yang Anda 
hadapi dan akibat yang 
menyeramkan seperti 
apa yang Anda hindari 
sewaktu Anda bertobat 
dari kesalahan Anda.

Untuk meringkas tulisan 
suci dengan kata- kata Anda 
sendiri, berupayalah untuk 
memahami apa yang tulisan 
suci ajarkan, dan kemudian 
pikirkan tentang, katakan, 
atau tulislah pesan itu dalam 
cara yang masuk akal bagi 
Anda. Melakukan hal ini 
dapat menolong Anda mene-
rapkan kebenaran tulisan suci 
bagi kehidupan Anda. Setelah 
meringkas sebuah ayat atau 
ayat- ayat, bacalah itu lagi 
untuk memastikan ringkasan 
Anda adalah benar terhadap 
pokok utama dari ayat atau 
ayat- ayat itu.

Meringkas Tulisan Suci 
dengan Kata- Kata 
Anda Sendiri
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Yakub–4
Yakub mengimbau bangsanya untuk memperoleh harapan 
agar mereka dapat kembali ke hadirat Allah
Untuk mempersiapkan diri menelaah Yakub 4, angkat-
lah pena Anda sedikitnya dua kaki atau satu meter di 
atas buku pedoman Anda, dan cobalah untuk men-
jatuhkannya sehingga itu mengenai bagian tengah 
target—“sasaran” itu. Anda dapat mencoba hal ini 
beberapa kali. Pikirkan tentang seberapa kurang 
efektifnya upaya Anda jika Anda memandang ke suatu 
tempat selain target itu. Seberapa baik Anda pikir 
orang- orang akan melakukan dalam panahan jika me-
reka tidak pernah memandang targetnya, atau sasaran, 
saat mereka melepaskan anak panah atau jika mereka 
memandang pada apa yang melampaui sasaran itu? 
Bacalah Yakub 4:14, dan identifikasikan karakteristik 
orang- orang yang Yakub nubuatkan akan memandang 
“melampaui sasaran.”

Anda dapat menulis dalam tulisan suci Anda di 
sebelah Yakub 4:14 bahwa “sasaran itu adalah Kristus” 
(Neal A. Maxwell, “Jesus of Nazareth, Savior and 
King,” Ensign, Mei 1976, 26). Dengan cara serupa, 
Paulus mengajarkan, “Dan berlari- lari kepada tujuan 
untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi 
dari Allah dalam Kristus Yesus” (Filipi 3:14).

Nabi Yakub merujuk kepada orang- orang Yahudi yang 
salah memahami Hukum Musa dan maksudnya untuk 
menuntun mereka kepada Juruselamat. Banyak orang 
Yahudi mencari jenis pembebasan yang lain dari-
pada jenis yang Yesus, Sang Mesias, tawarkan kepada 
mereka—mereka mencari pembebasan dari kekuasaan 
asing dan penindasan.

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Menurut Anda apa artinya memandang melampaui sasaran 
(Yesus Kristus)?
 b. Sikap dan tindakan apa yang terdapat dalam Yakub 4:14 
yang membutakan orang- orang Yahudi dan menghalangi mereka 
untuk menerima Yesus Kristus?

 c. Apakah yang mungkin merupakan beberapa contoh tentang 
memandang melampaui sasaran, atau gagal berfokus kepada Ju-
ruselamat, dewasa ini?

Yakub menginginkan mereka yang akan membaca 
catatannya untuk memiliki sikap yang sepenuhnya 
berbeda dari orang- orang Yahudi yang kehilangan sa-
saran. Bacalah Yakub 4:4, dan identifikasikan apa yang 
Yakub inginkan untuk diketahui oleh semua orang 
yang akan membacanya. Bacalah juga Yakub 4:12, dan 
tandai ungkapan “mengapa tidak berbicara tentang 
Pendamaian Kristus.” Seperti yang tercatat dalam 
Yakub 4:4–12, Yakub memberikan beberapa alasan me-
ngapa dia percaya kepada Yesus Kristus dan mengapa 
dia merasa itu penting untuk memberi tahu orang lain 
tentang Pendamaian.

 4. Tulislah rujukan tulisan suci berikut dalam jurnal pe-
nelaahan tulisan suci Anda, dan kemudian tulislah ring-

kasan singkat mengenai apa yang Yakub ajarkan tentang Yesus 
Kristus atau Pendamaian dalam tiap rujukan:
 a. Yakub 4:4–6
 b. Yakub 4:7–8
 c. Yakub 4:9–10
 d. Yakub 4:11

Kata atau ungkapan apakah dalam Yakub 4:4–6 yang 
mengindikasikan bangsa dari Yakub memahami sifat 
Ke- Allah- an?

Mungkin bermanfaat untuk mengetahui bahwa “disa-
jikan sebagai buah- buah pertama Kristus bagi Allah” 
(Yakub 4:11) merujuk pada berdiri layak di hadapan 
Allah untuk memasuki kerajaan selestial. Juga, adalah 
penting untuk memahami bahwa jika kita akan memi-
liki “harapan akan kemuliaan [Juruselamat]” (Yakub 
4:4), kita harus percaya bahwa Yesus Kristus telah 
menyediakan sebuah jalan bagi kita untuk ditebus dari 
dosa- dosa kita dan dibangkitkan sehingga kita dapat 
kembali ke hadirat Bapa Surgawi.

Satu kebenaran yang dapat kita pelajari dalam Yakub 4 
adalah ini: Melalui Pendamaian Yesus Kristus, kita 
dapat dipenuhi dengan harapan dan memperda-
maikan diri kita dengan Allah.

 5. Tulislah jawaban singkat terhadap yang berikut da-
lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Kajilah ulang kebenaran tentang Yesus Kristus yang Anda te-
laah dalam Yakub 4:4–12, dan pilihlah satu yang secara khusus 
memotivasi Anda untuk ingin berbicara tentang Pendamaian. Tu-
lislah kebenaran itu, dan jelaskan mengapa Anda memilihnya.
 b. Apa saja alasan pribadi lain yang memotivasi Anda untuk 
ingin berbicara tentang Yesus Kristus dan Pendamaian?
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Sewaktu Anda mengakhiri pelajaran ini, renungkan 
mengapa Anda bersyukur atas Juruselamat. Pertim-
bangkan untuk membagikan alasan- alasan Anda 
dengan seorang anggota keluarga atau teman akrab.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Yakub 3–4 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 10: HARI 1

Yakub 5–6
Pendahuluan
Yakub 5 memuat kiasan tentang pohon- pohon zaitun 
yang terpelihara dan liar, yang pada awalnya diberikan 
oleh seorang Nabi bernama Zenos. Yakub menggu-
nakan kiasan ini untuk mengajarkan bahwa Tuhan 
selalu bekerja untuk mendatangkan keselamatan bagi 
umat perjanjian- Nya, bahkan ketika mereka ber-
paling dari- Nya. Kiasan ini memperlihatkan bahwa 
Tuhan mencerai- beraikan bagian- bagian dari bani 

Israel—umat perjanjian- Nya—ke seluruh bumi dan 
bahwa Dia akan mengumpulkan umat- Nya pada za-
man akhir. Kiasan ini memiliki penerapan yang khusus 
dan pribadi bagi kita dewasa ini sebagai anggota bani 
Israel dan hamba Tuhan. Dalam Yakub 6, Yakub mene-
kankan belas kasihan dan keadilan Tuhan saat mendo-
rong umat- Nya—dan kita—untuk bertobat.

Yakub 5:1–12
Yakub mengutip Zenos, yang mempersamakan bani Israel 
dengan sebatang pohon zaitun yang terpelihara
Apakah Anda tahu tentang seorang teman atau orang 
yang Anda kasihi yang telah mempertanyakan kasih 
Allah baginya, terutama pada waktu pencobaan ketika 
orang itu mungkin telah berpaling dari- Nya? Pertim-
bangkan contoh- contoh berikut:

• Seorang pemegang imamat muda mengembangkan 
kebiasaan yang penuh dosa. Dia percaya bahwa 
orang lain dapat diampuni, tetapi dia meragukan 
Tuhan akan menerima pertobatannya.

• Seorang remaja putri melanggar sebuah perintah. 
Dia mengalami rasa bersalah, merasa buruk tentang 
dirinya sendiri, dan mempertanyakan apakah Tuhan 
masih mengasihinya.

Yakub bernubuat bahwa orang- orang Yahudi akan 
menolak Yesus Kristus (lihat Yakub 4:15). Dia juga 
bernubuat bahwa Yesus Kristus akan terus bekerja 
untuk keselamatan umat- Nya bahkan setelah mereka 

Kebun anggur adalah bagian dari tanah yang digunakan untuk menanam tanaman anggur dan pohon- pohon zaitun. Pohon zaitun sangat ber-
harga di Israel zaman dahulu. Zaitun digunakan untuk makanan, dan minyak zaitun digunakan untuk memasak, obat, dan bahan bakar pelita. 
Meskipun demikian, pohon zaitun memerlukan banyak perawatan dan kerja untuk menolongnya menghasilkan buah yang baik.



102

menolak- Nya. Untuk mengilustrasikan kebenaran ini, 
Yakub mengutip sebuah kiasan yang diberikan oleh 
seorang Nabi bernama Zenos (lihat Yakub 5:1). Ki-
asan, seperti perumpamaan, adalah sebuah kisah yang 
menggunakan karakter simbolis, objek, dan tindakan 
untuk mengajarkan kebenaran. Sewaktu Anda mene-
laah Yakub 5, pertimbangkan bagaimana Tuhan selalu 
menjangkau Anda bahkan ketika Anda telah berdosa.

Bacalah Yakub 5:2, dan tandai dalam tulisan suci Anda 
kepada siapa Zenos mengarahkan ajaran ini.

Karena Anda telah membuat perjanjian- perjanjian 
dengan Tuhan melalui baptisan, Anda adalah anggota 
dari bani Israel. Anda adalah bagian dari kisah yang 
disampaikan dalam Yakub 5. Bacalah Yakub 5:3, dan 
tandai apa yang Zenos gunakan dalam kiasannya un-
tuk melukiskan bani Israel. Tandai juga apa yang mulai 
terjadi pada pohon zaitun yang terpelihara.

Perhatikan bahwa catatan kaki d dalam Yakub 5:3 
mengindikasikan bahwa kerusakan dari pohon itu 
melukiskan kemurtadan. Kemurtadan terjadi ketika 
individu atau kelompok orang berpaling dari Tuhan 
dan Injil- Nya.

Bagan berikut mencatat simbol- simbol yang meno-
long Anda memahami makna dari kiasan Zenos. Juga 
mencatat ayat- ayat di mana simbol- simbol ini muncul 
pertama kali. Tandai simbol- simbol ini dalam tulisan 
suci Anda. Anda mungkin juga ingin menuliskan 
makna dari beberapa simbol di sisi tulisan suci Anda.

Yakub 5: Kiasan tentang Pohon Zaitun yang Terpelihara 
dan Liar

Simbol Makna

Pohon zaitun yang 
terpelihara (ayat 3)

Bani Israel, umat perjanjian 
Allah

Kebun anggur (ayat 3) Dunia

Rusak (ayat 3) Dosa dan kemurtadan

Majikan kebun anggur 
(ayat 4)

Yesus Kristus

Memangkas, mencangkul, 
dan memelihara (ayat 4)

Upaya Tuhan untuk menolong 
kita menjadi saleh dan 
menghasilkan pekerjaan yang 
baik

Cabang- cabang (ayat 6) Kelompok- kelompok orang

Yakub 5: Kiasan tentang Pohon Zaitun yang Terpelihara 
dan Liar

Simbol Makna

Pohon zaitun liar (ayat 7) Orang- orang bukan Israel—
mereka yang belum membuat 
perjanjian dengan Tuhan. 
Belakangan dalam kiasan ini, 
pohon zaitun alami, melukiskan 
bagian dari bani Israel dalam 
kemurtadan, yang juga 
digambarkan sebagai “liar.”

Mencabut dan 
mengentenkan 
cabang- cabang (ayat 7–8)

Pencerai- beraian dan 
pengumpulan umat perjanjian 
Tuhan. Di samping itu, 
pengentenan cabang- cabang 
zaitun liar ke dalam pohon 
zaitun yang terpelihara 
melukiskan keinsafan 
orang- orang bukan Israel 
yang menjadi bagian dari 
umat perjanjian Tuhan melalui 
baptisan.

Membakar cabang- cabang 
(ayat 7)

Penghakiman Allah terhadap 
yang jahat

Buah (ayat 8) Kehidupan atau pekerjaan 
orang- orang

Akar dari pohon zaitun 
yang terpelihara (ayat 11)

Perjanjian yang Tuhan 
buat dengan mereka 
yang mengikuti- Nya. Akar 
mungkin juga melukiskan 
individu- individu dengan siapa 
Tuhan membuat perjanjian 
di zaman dahulu, seperti 
Abraham, Ishak, dan Yakub 
(lihat Yakub 6:4).

Bacalah Yakub 5:4–6, dan tandai apa yang Majikan ke-
bun anggur itu pertama kali lakukan untuk menyela-
matkan pohon zaitun yang terpelihara. Lihatlah bagan 
di atas, dan perhatikan siapa Majikan kebun anggur itu 
dan melukiskan apa tindakan- Nya untuk memangkas, 
mencangkul, dan memelihara.

Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum 
Dua Belas Rasul menjelaskan tentang apa 
yang kiasan ini maksudkan. Sewaktu 
Anda membaca penjelasannya, garis 
bawahi apa yang dia ajarkan adalah 
makna yang lebih dalam dari kiasan ini.
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“Kiasan ini sebagaimana dituturkan kembali oleh 
Yakub adalah dari permulaan yang dimaksudkan ten-
tang Kristus [Majikan kebun anggur] ….

Bahkan seperti Tuan kebun anggur dan para pekerja- 
Nya berusaha untuk memperkuat, memangkas, 
memurnikan, dan sebaliknya membuat produktif 
pohon- pohon mereka sama dengan apa yang menjadi 
uraian singkat satu pasal sejarah tentang pencerai- 
beraian dan pengumpulan Israel, makna yang lebih 
dalam dari Pendamaian memotivasi dan memenga-
ruhi kerja mereka” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 165).

Sementara Yakub 5 tampaknya adalah tentang pohon- 
pohon zaitun, kiasan ini adalah tentang orang- orang 
yang telah berpaling dari Tuhan dalam dosa dan upaya 
Tuhan untuk menolong mereka kembali kepada- Nya. 
Pasal ini mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi kita 
dan bekerja dengan tekun untuk keselamatan kita. 
Sewaktu Anda terus menelaah kiasan itu, carilah bukti 
dari kebenaran ini dengan memberikan perhatian 
secara saksama pada perasaan Tuhan bagi Israel—po-
hon zaitun yang terpelihara—dan upaya- Nya yang tak 
kenal lelah untuk menyelamatkannya. Sebagai contoh, 
bacalah Yakub 5:7, dan renungkan ungkapan “Memi-
lukan bagiku bahwa aku akan kehilangan pohon ini.” 
Apakah emosi yang Anda pikir Tuhan ungkapkan di 
sini, dan mengapa?   
 

Bacalah ungkapan ini lagi, dan kali ini sisipkan nama 
Anda di tempat dari “pohon ini”: “Memilukan bagiku 
bahwa aku akan kehilangan [nama Anda].” Dengan 
menyisipkan nama Anda di sepanjang Yakub 5 di 
tempat- tempat yang bermakna dan sesuai, Anda akan 
dapat mengaitkan bagi diri Anda sendiri dan belajar 
lebih banyak tentang kepedulian Tuhan bagi Anda.

Bacalah Yakub 5:7–11, 
dan carilah apa yang 
Tuan kebun anggur la-
kukan berikutnya untuk 
menyelamatkan pohon 
zaitun yang terpelihara.

 1. Dengan menggu-
nakan makna dari 

simbol- simbol pada bagan, 
tulislah sebuah penjelasan 
dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda tentang apa 
yang Tuan kebun anggur dan 
hamba- Nya lakukan dalam 
Yakub 5:7–11 untuk berusaha 
dan menyelamatkan anak- 
anak Bapa Surgawi.

Anda juga boleh menyisipkan 
kata aku atau ku di tempat- 
tempat yang sesuai dalam 
tulisan suci. Latihan ini dapat 
menolong Anda terlibat da-
lam penelaahan tulisan suci 
bermakna dan melihat bagai-
mana petikan tertentu mung-
kin berkaitan dengan Anda.

Mengganti Nama Anda 
ke dalam Ayat- Ayat 
yang Anda Telaah

Tuhan membawa orang- orang yang bukan dari bani 
Israel dan mengentenkan mereka ke dalam Israel, 
menjadikan mereka bagian dari umat perjanjian- Nya. 
Untuk menyelamatkan bani Israel, Dia mencabut 
cabang- cabang (orang- orang) yang paling jahat dan 
menghancurkan mereka.

Bacalah Yakub 5:13–14, dan carilah apa yang Tuhan 
lakukan terhadap cabang- cabang yang muda dan lem-
but dari pohon zaitun yang terpelihara yang disebut-
kan dalam ayat 6. Anda mungkin ingin menulis di sisi 
Anda bahwa paling bawah berarti yang paling rendah 
atau yang paling tidak kelihatan.

 2. Dengan menggunakan makna dari simbol- simbol 
pada bagan, jelaskan dalam jurnal penelaahan tulisan 

suci Anda bagaimana keluarga Lehi dapat dibandingkan dengan 
cabang yang muda dan lembut yang tersembunyi di bagian pa-
ling bawah dari kebun anggur.

Presiden Joseph Fielding Smith menjelaskan bahwa 
para hamba Tuhan “mengambil beberapa dari cabang- 
cabang itu dan mengentenkannya ke semua pohon 
zaitun liar. Siapakah pohon- pohon zaitun liar? Orang- 
Orang Bukan Israel. Dan demikianlah Tuhan mengutus 
para hamba- Nya ke seluruh bagian kebun anggur- 
Nya, yang adalah dunia, dan menanamkan cabang- 
cabang pohon ini .…

“Sekarang dalam perumpamaan itu pohon 
zaitun adalah Bani Israel .… Di tanah 
aslinya mulai mati. Sehingga Tuhan 
mengambil cabang- cabang seperti 
orang- orang Nefi, seperti suku- suku yang 
hilang, dan seperti lainnya yang Tuhan 

tuntun yang kita tidak tahu apa pun tentangnya, ke 
bagian- bagian lain bumi. Dia menanamkan mereka di 
seluruh kebun anggur- Nya, yang adalah dunia. Tidak 
ada keraguan beberapa dari cabang- cabang ini ke 
Jepang, ke Korea, ke Cina. Suatu kepastian tentang hal 
itu, karena Dia mengirimkan mereka ke seluruh bagian 

Dalam proses pengentenan, cabang- cabang hidup yang sehat dipo-
tong dari sebuah pohon dan disisipkan ke dalam batang pohon yang 
lain untuk ditumbuhkan.
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dunia” (Answers to Gospel Questions, disusun oleh Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 jilid. [1957–1966], 4:204–205).

Presiden Smith juga mengajarkan bahwa “penafsiran 
perumpamaan ini … adalah sebuah kisah tentang 
pencerai- beraian Israel dan percampuran darah Israel 
dengan pohon- pohon zaitun liar, atau bangsa- bangsa 
bukan Israel, di seluruh bagian dunia. Oleh karena 
itu kita menemukannya di Cina, Jepang, India, dan di 
negara- negar lain yang dihuni oleh orang- orang bukan 
Israel di mana darah Israel dicerai- beraikan, atau ‘dien-
tenkan,’ di antara mereka” (Answers to Gospel Questions, 
4:40–41).

Yakub 5:15–77
Tuan kebun anggur dan para hamba- Nya bekerja untuk 
menolong kebun anggur menghasilkan buah yang baik
Banyak dari ayat- ayat dalam Yakub 5 menguraikan 
periode waktu dan peristiwa berbeda tentang berbagai 
bagian bani Israel yang dicerai- beraikan ke seluruh 
dunia dan pekerjaan Juruselamat untuk mengumpul-
kan mereka. Pasal ini diakhiri dengan Milenium dan 
pembersihan bumi yang terakhir.

Untuk menekankan keprihatinan Tuhan bagi pohon-
pohon dari kebun anggur-Nya dan upaya-Nya yang 
berkelanjutan untuk menyelamatkannya, Zenos meng-
ulangi beberapa ungkapan penting melalui kiasannya. 
Baca Yakub 5:20, 23–25, 28, 31, dan tandai setiap kali 
Tuhan menyebutkan upaya-Nya untuk memelihara 
pohon-pohon di kebun anggur-Nya.

Terlepas dari upaya Tuhan dan hamba- Nya untuk me-
nolong kebun anggur menghasilkan buah yang baik, 
pada akhirnya semua buah dari kebun anggur men-
jadi busuk (lihat Yakub 5:39). Bacalah Yakub 5:41–42, 
46–47, dan tandai ungkapan dalam tulisan suci Anda 
yang memperlihatkan kasih, kepedulian, atau dukacita 
Tuhan bagi kebun anggur- Nya.

Karena pohon- pohon menghasilkan buah yang buruk 
terlepas dari segala yang telah Dia lakukan, Tuan kebun 
anggur mempertimbangkan untuk menebas semua po-
hon (lihat Yakub 5:49). Bacalah Yakub 5:50–51. Sisa dari 
Yakub 5 melukiskan upaya Tuhan dan para hamba- Nya 
untuk menyelamatkan mereka yang hidup di zaman 
terakhir. Dia mengumpulkan umat- Nya dan memelihara 
mereka untuk terakhir kalinya (lihat Yakub 5:52–77).

Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan bahwa 
pengumpulan Israel yang diuraikan dalam Yakub 5 se-
dang terjadi sekarang, “Pada zaman pengumpulan ini 
Tuhan sedang menggenapi tujuan- Nya dan memang-
gil kembali ke dalam kawanan Gembala Sejati, anak- 
anak Abraham” (Answers to Gospel Questions, 4:41).

 3. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
apa yang telah Anda pelajari dari Yakub 5 tentang kasih 

Tuhan bagi Anda. Catatlah sebuah contoh tentang bagaimana 
Anda telah melihat kasih- Nya dinyatakan dalam kehidupan Anda 
atau dalam kehidupan seseorang yang Anda kenal.

Yakub 6
Yakub mengajarkan tentang belas kasihan dan keadilan 
Allah dan mengajak kita untuk bertobat
Yakub 6 memuat ringkasan Yakub tentang kebenaran 
penting dari kiasan tentang pohon- pohon zaitun. 
Bacalah Yakub 6:4–6, dan carilah apa yang Yakub te-
kankan tentang karakter Allah. Apakah kata yang akan 
Anda gunakan untuk meringkas apa yang Yakub ingin 
kita pelajari tentang Allah?   
 

Yakub mengakhiri pesannya dalam Yakub 6:7–13 
dengan bersaksi bahwa kita bijak untuk mempersi-
apkan diri sekarang untuk penghakiman dengan 
bertobat dan menerima belas kasihan Tuhan.

 4. Kajilah ulang Yakub 6:5. Perhatikan bahwa Yakub 
mendorong kita untuk “mengikatkan diri kepada Allah 

sebagaimana Dia mengikatkan diri kepadamu.” Mengikatkan diri 
berarti berpegang erat atau berpegang kepada. Jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda:
 a. Apakah yang Anda pelajari dari kiasan tentang pohon- pohon 
zaitun yang mengilustrasikan bagaimana Allah mengikatkan diri 
atau berpegang kepada Anda?
 b. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk mengikatkan diri de-
ngan lebih kokoh kepada- Nya seperti Dia mengikatkan diri ke-
pada Anda?

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Yakub 5–6 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 10: HARI 2

Yakub 7
Pendahuluan
Yakub bersandar pada kesaksiannya dan pada Tuhan 
untuk mengatasi gagasan palsu dan argumentasi dari 
Serem, seorang anti- Kristus. Seorang anti- Kristus 
adalah seseorang yang dengan penuh semangat atau 
dengan hebat menentang Kristus dan berusaha untuk 
menghancurkan iman orang lain kepada- Nya, Gereja- 
Nya yang sejati, Injil- Nya, atau rencana keselamatan.

Untuk menghalangi upaya Serem, Yakub menarik keku-
atan dari pengalaman masa lalu yang telah meningkat-
kan imannya kepada Yesus Kristus. Dia juga bersandar 
pada bimbingan Roh Kudus, pengetahuannya tentang 
tulisan suci dan perkataan para nabi, serta kesaksiannya 
tentang Yesus Kristus. Ketika Serem meminta sebuah 
tanda yang akan membuktikan bahwa perkataan Yakub 
benar, dia dihantam oleh Allah. Yakub mengakhiri 
catatannya dengan menguraikan bagaimana orang- 
orang Nefi percaya kepada Tuhan sewaktu mereka 
membentengi diri mereka terhadap orang- orang 
Laman. Sebelum Yakub meninggal, dia memercayakan 
lempengan- lempengan kecil kepada putranya, Enos.

Yakub 7:1–14
Yakub bersandar kepada Tuhan sewaktu dia menghadapi 
Serem, seorang anti- Kristus
Penatua Robert D. Hales dari Kuorum Dua Belas Rasul 
mengajarkan, “Salah satu ujian terbesar kefanaan da-
tang ketika keyakinan kita dipertanyakan atau dikritik. 
Di saat seperti itu, kita mungkin ingin menanggapi se-
cara agresif .… Tetapi ini adalah peluang penting untuk 
mundur, berdoa, dan mengikuti teladan Juruselamat. 
Ingatlah bahwa Yesus Sendiri diremehkan dan dito-
lak dunia .… Ketika kita menanggapi para penuduh 
kita seperti yang Juruselamat lakukan, kita bukan saja 
menjadi lebih seperti Kristus, kita mengundang orang 
lain untuk merasakan kasih- Nya dan mengikuti- Nya” 
(“Keberanian Kristiani: Harga Kemuridan,” Ensign atau 
Liahona, November 2008, 72).

Pikirkan tentang suatu waktu ketika kepercayaan Anda 
dipertanyakan atau dikritik. Sewaktu Anda menelaah 
Yakub 7 Anda akan mempelajari bagaimana Yakub 
mengalami kritikan kepercayaannya dari seorang pria 
bernama Serem dan bagaimana dia dengan berhasil 
menanggapi tantangan ini.

Bacalah Yakub 7:1–5, dan carilah kata dan ungkapan 
yang mengindikasikan (1) apa yang Serem berusaha 

lakukan dan (2) bagaimana dia berupaya untuk men-
capai tujuannya. Anda mungkin ingin menandai hal ini 
dalam tulisan suci Anda.

Menurut Yakub 7:3, apa dampak yang Serem miliki 
terhadap orang- orang?   
 

 1. Perhatikan dalam Yakub 7:4 bahwa Serem “terpela-
jar” dan memiliki “banyak kekuatan ucapan.” Tulislah da-

lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda mengapa terkadang sulit 
untuk mempertahankan kepercayaan Anda terhadap seseorang 
seperti Serem.

Ingatlah bahwa tidak semua orang yang memperta-
nyakan atau mengkritik kepercayaan kita memiliki 
motif yang sama seperti Serem. Sementara sebagian 
orang, seperti Serem, dengan sengaja berupaya untuk 
menghancurkan iman, orang lain mungkin memper-
tanyakan kepercayaan kita karena mereka ingin tahu, 
atau barangkali mereka telah mendapatkan informasi 
keliru mengenai kepercayaan kita.

Sewaktu Anda membaca Yakub 7:5–14, renungkan 
bagaimana Anda akan menanggapi seseorang seperti 
Serem. Sewaktu Anda menelaah tanggapan Yakub, 
Anda akan melihat bahwa sewaktu kita bersandar 
kepada Tuhan kita dapat mengatasi tantangan 
terhadap iman kita. Anda mungkin ingin menuliskan 
asas ini di sisi tulisan suci Anda di dekat ayat- ayat ini. 
Carilah cara Yakub menunjukkan asas ini dalam perte-
muannya dengan Serem.

Pada bagan di bawah ini, bacalah ayat atau ayat- ayat 
dari Yakub 7:5–14 di kolom pertama dan cocokkan 
rujukan itu dengan pernyataan di kolom kedua yang 
paling baik menguraikan bagaimana Yakub bersandar 
kepada Tuhan dalam rujukan itu. Tulislah sepucuk 
surat pernyataan pada baris di sebelah rujukan tulisan 
suci itu.
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Apa yang Yakub Lakukan untuk Bersandar kepada Tuhan

 1. - - - - - - -  Yakub 7:5
 2. - - - - - - -  Yakub 7:8
 3. - - - - - - -  Yakub 7:10–11
 4. - - - - - - -  Yakub 7:12
 5. - - - - - - -  Yakub 7:13–14

 a. Dia bersaksi tentang 
tulisan suci dan perkataan 
para nabi.

 b. Dia meninggalkan hasil-
nya dalam tangan Allah.

 c. Dia bersandar pada bim-
bingan dan kekuatan dari 
Roh Kudus.

 d. Dia mengingat penga-
laman masa lalu yang te-
lah memperkuat imannya.

 e. Dia membagikan kesak-
sian yang telah dia terima 
melalui Roh Kudus.

Anda dapat memeriksa jawaban Anda terhadap 
kegiatan mencocokkan ini dengan merujuk pada 
tanggapan yang benar yang ditemukan pada akhir 
pelajaran ini.

Bagaimana Anda dapat memperkuat kesaksian Anda 
sehingga itu tidak akan terguncangkan ketika apa yang 
Anda percayai dipertanyakan atau dikritik? Perhatikan 
dalam Yakub 7:5 bahwa Yakub menunjukkan kebenaran 
berikut: Kita tidak dapat diguncang dalam iman 
kita jika kesaksian kita berdasarkan pada wahyu 
dan pengalaman rohani yang nyata. Renungkan ke-
kuatan kesaksian Anda tentang Yesus Kristus dan apa 
yang dapat Anda lakukan untuk memperkuatnya.

Tanggapan Yakub terhadap Serem memberikan sebuah 
teladan untuk kita ikuti sewaktu kita menanggapi indi-
vidu yang mempertanyakan atau mengkritik keperca-
yaan kita.

 2. Jawablah tiga pertanyaan di bawah ini dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda untuk menolong Anda ber-

pikir tentang hal- hal yang Yakub lakukan dengan bersandar ke-
pada Tuhan dan bagaimana tindakan- tindakan yang sama ini 
telah menolong atau dapat menolong Anda ketika orang lain me-
nantang kepercayaan Anda:
 a. Perhatikan dalam Yakub 7:5 bahwa karena pengalaman ro-
hani Yakub sebelumnya, imannya menjadi tak terguncangkan. 
Apa saja pengalaman- pengalaman yang telah memperkuat iman 
Anda? Bagaimana mengingat atau mencatat pengalaman- 
pengalaman ini dapat menolong Anda ketika seseorang mem-
pertanyakan atau mengkritik kepercayaan Anda?
 b. Dalam Yakub 7:8, Yakub menyatakan bahwa “Tuhan Allah 
mencurahkan Roh- Nya ke dalam jiwaku.” Apa yang perlu Anda 
lakukan untuk dapat memiliki Roh yang tercurah ke dalam jiwa 
Anda? Bagaimana Roh Kudus telah menolong Anda sewaktu 
Anda telah berurusan dengan pertanyaan atau kritikan tentang 
kepercayaan Anda?

 c. Bagaimana kebiasaan harian menelaah tulisan suci dan per-
kataan para nabi zaman akhir dapat menolong Anda dalam ke-
adaan ketika orang lain mempertanyakan atau mengkritik 
kepercayaan Anda? (lihat Yakub 7:10–11).
 d. Kapankah Anda telah membagikan kesaksian Anda dengan 
seseorang yang telah mempertanyakan atau mengkritik keperca-
yaan Anda? (lihat Yakub 7:12). Apa hasilnya?
 e. Alih- alih berupaya membuktikan kebenaran penuh dari ke-
saksiannya ketika Serem mencari sebuah tanda, Yakub mening-
galkan hasilnya dalam tangan Tuhan (lihat Yakub 7:14). 
Bagaimana itu dapat menolong Anda mengetahui bahwa Anda 
tidak perlu membuktikan kebenaran penuh dari kesaksian Anda 
kepada mereka yang menantang kepercayaan Anda?

Yakub 7:15–23
Serem dihantam, mengaku, dan mati, menuntun banyak 
orang Nefi berpaling kepada Tuhan
Penatua Robert D. Hales mengajarkan:

“Ketika kita tidak membalas—ketika kita 
memberikan pipi yang lain dan menahan 
perasaan marah—kita … berdiri bersama 
Juruselamat. Kita memperlihatkan 
kasih- Nya, yang merupakan satu- satunya 
kekuatan yang dapat menenangkan si 

jahat dan menjawab para penuduh kita tanpa balik 
menuduh mereka. Itu bukanlah kelemahan. Itu adalah 
keberanian Kristiani.

Selama bertahun- tahun kita belajar bahwa tantangan 
terhadap keyakinan kita bukanlah baru, dan tidak akan 
segera sirna. Tetapi murid Kristus sejati melihat kesem-
patan di tengah pertentangan ….

… Untungnya, Tuhan tahu hati para penuduh kita dan 
cara kita dapat paling efektif menanggapi mereka. 
Sebagai murid sejati mencari bimbingan Roh, mereka 
menerima ilham yang disesuaikan dengan setiap keadaan. 
Dan dalam setiap keadaan, murid sejati menanggapi 
dengan cara yang mengundang Roh Tuhan” (“Keberanian 
Kristiani: Harga Kemuridan,” 72–73).

Menurut Anda apakah artinya “melihat kesempatan di 
tengah pertentangan”?   
 

Kebaikan dapat menjadi hasilnya sewaktu kita me-
nanggapi mereka yang menantang kepercayaan kita 
dengan cara yang mengundang Roh Tuhan. Bacalah 
Yakub 7:15–23, dan carilah kebaikan yang dihasilkan 
dari pertemuan Yakub dengan Serem.

Apa bukti yang Anda lihat dalam Yakub 7:21–22 bahwa 
Yakub menghasratkan pengalamannya dengan Serem 
menolong orang lain?   
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Menurut Yakub 7:23, bagaimana pertemuan Yakub 
dengan Serem pada akhirnya memengaruhi khalayak 
ramai?   
 

 3.  Satu asas yang kita pelajari dari pertemuan Yakub de-
ngan Serem adalah bahwa sewaktu kita menanggapi 

pertanyaan atau kritikan tentang kepercayaan kita dengan 
cara yang mengundang Roh, kita dapat menolong orang 
lain berpaling kepada Tuhan. Tulislah jawaban terhadap 
pertanyaan- pertanyaan berikut tentang asas ini dalam jurnal pe-
nelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana mengetahui asas ini dapat memperkenankan 
Anda menolong orang lain berpaling kepada Tuhan?
 b. Bagaimana Anda dapat berupaya untuk menerapkan asas 
ini?

Yakub 7:24–27
Yakub menguraikan urusan orang Nefi dengan orang- orang 
Laman dan mengakhiri catatannya
Bacalah Yakub 7:24–27. Tandai ungkapan dalam Yakub 
7:25 yang memperkuat pesan Yakub tentang penting-
nya bersandar kepada Tuhan sewaktu kita menghadapi 
tantangan.

 4. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Apakah satu hal yang akan Anda 

lakukan untuk mempersiapkan diri untuk suatu situasi ketika se-
seorang menantang kepercayaan Anda?

Jika Anda memiliki kerisauan tentang bagaimana ber-
urusan dengan pertanyaan khusus atau kritikan terha-
dap kepercayaan Anda, telaahlah buku pedoman Teguh 
pada Iman: Sebuah Referensi Injil, ceramah konferensi 
umum Penatua Robert D. Hales “Keberanian Kristiani: 
Harga Kemuridan” (Ensign atau Liahona, November 
2008, 72–75), serta sumber- sumber lain yang tersedia 
pada LDS.org dan youth.lds.org.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Yakub 7 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya: 
 
 

Jawaban terhadap kegiatan mencocokkan pada awal 
pelajaran ini: 1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) b.
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PENDAHULUAN UNTUK  

Enos
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Kitab Enos mengilustrasikan kuasa Pendamaian Yesus 
Kristus untuk membersihkan orang- orang dari dosa 
dan menjadikan mereka murni. Enos bergumul di 
hadapan Allah dalam doa yang amat kuat sebelum 
dosa- dosanya diampuni. Dia kemudian berdoa untuk 
kesejahteraan rohani orang- orang Nefi dan orang- 
orang Laman. Dia menghabiskan sisa hidupnya de-
ngan bekerja untuk keselamatan mereka. Sewaktu 
Anda menelaah kitab Enos, Anda dapat menemukan 
pelajaran- pelajaran penting tentang doa, pertobatan, 
dan wahyu. Anda juga dapat belajar bahwa sebagai 
individu- individu yang menerima berkat- berkat Pen-
damaian, mereka akan berhasrat untuk membagikan 
berkat- berkat itu kepada orang lain.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Enos, putra Yakub serta cucu lelaki Lehi dan Saria, me-
nulis kitab ini. Enos mencatat bahwa ayahnya menga-
jar dia “dalam asuhan dan petuah Tuhan” (Enos 1:1). 
Menjelang akhir hidupnya, Enos menulis bahwa dia 
telah memaklumkan “firman menurut kebenaran 
yang ada di dalam Kristus” (Enos 1:26) Sebelum kema-
tiannya, Enos menyerahkan lempengan- lempengan 
kecil Nefi kepada putranya, Yarom. Enos mengakhiri 
catatannya dengan bersukacita pada hari ketika dia 
akan berdiri di hadapan Penebusnya. Dia menyata-
kan, “Pada waktu itu akanlah aku melihat muka- Nya 
dengan kesenangan, dan Dia akan berkata kepadaku: 
Datanglah kepada- Ku, kamu yang diberkati, ada se-
buah tempat dipersiapkan bagimu di dalam tempat 
tinggal Bapaku” (Enos 1:27).

Kapan dan di Mana Itu Dituliskan?
Enos menutup catatannya dengan menyatakan 
bahwa 179 tahun telah berlalu sejak Lehi mening-
galkan Yerusalem (lihat Enos 1:25). Itu menempat-
kan tanggal tulisannya kira- kira antara 544 SM. dan 
420 SM. Enos menulis catatan ini saat tinggal di ta-
nah Nefi.

UNIT 10: HARI 3

Enos
Pendahuluan
Setelah memikirkan tentang perkataan ayahnya, Enos 
berdoa dan menerima pengampunan akan dosa- 
dosanya. Dia kemudian berdoa untuk kesejahteraan 
rohani orang- orang Nefi dan orang- orang Laman serta 
menghabiskan hidupnya bekerja untuk keselamatan 
mereka.

Enos 1:1–8
Setelah memikirkan tentang perkataan ayahnya, Enos 
berdoa dan menerima pengampunan akan dosa- dosanya
Bacalah Enos 1:1, 3, dan perhatikan pengaruh yang 
Yakub miliki terhadap Enos. Walaupun Enos adalah 
putra dan cucu lelaki para nabi, dia masih perlu meng-
alami kuasa Pendamaian Yesus Kristus bagi dirinya 
sendiri.

Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda pernah 
merasa sangat lapar. Lingkari beberapa kata di bawah 
ini yang menguraikan apa yang Anda rasakan ketika 
Anda lapar:

kosong

lemah

tidak puas

kelaparan

rasa sakit

cemas

hasrat

Tandai ungkapan “jiwaku lapar” dalam Enos 1:4. Me-
nurut Anda apakah arti ungkapan ini?   
 

Ungkapan “jiwaku lapar” mungkin melibatkan pe-
rasaan seperti kekosongan atau rasa sakit atau hasrat 
rohani untuk dipenuhi secara rohani. Enos menulis 
tentang suatu waktu ketika dia mengalami kelaparan 
rohani ini. Dia menulis bahwa perkataan ayahnya 
“meresap jauh ke dalam hati[nya]” (Enos 1:3). Se-
waktu memikirkan tentang perkataan itu, dia menga-
lami hasrat yang menuntun dia untuk bertindak dalam 
iman. Tindakannya yang setia mendatangkan peru-
bahan dalam hidupnya dan berkat- berkat dari Tuhan.

 1. Mulailah dengan serangkaian latihan untuk meno-
long Anda memahami pengalaman Enos dan kaitkanlah 

dengan kehidupan Anda dengan membagi satu halaman penuh 
dari jurnal penelaahan tulisan suci Anda menjadi enam bagian 
dan memberi label tiap bagian sebagai berikut:
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 6. Upaya Enos yang penuh iman dan tulus menuntun 
pada berkat- berkat besar dalam kehidupannya. Bacalah 

Enos 1:5–8, dan tandai apa yang Enos alami. Catatlah ini di ba-
gian “Apa yang Enos alami” dari bagan jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda. Sewaktu Anda membaca ayat 5 dan 6, perhatikan ba-
gaimana Enos mengetahui bahwa dia telah diampuni. Suara 
yang disebutkan dalam ayat 5 adalah suara yang datang ke da-
lam pikiran Enos (lihat Enos 1:10).

Enos 1:7–8 mengajarkan bahwa sewaktu kita menja-
lankan iman kepada Yesus Kristus, dosa- dosa kita 
dapat diampuni dan kita dapat dijadikan murni.  
Hasrat kita untuk memperbaiki diri, doa- doa kita yang 
tulus, dan upaya kita untuk bertobat adalah cara- cara 
kita dapat memperlihatkan iman kepada Yesus Kristus.

Presiden Dieter F. Uchtdorf dari Presidensi Utama 
menjelaskan bagaimana kesalahan kita dapat disapu 
bersih sewaktu kita menjalankan iman kepada Yesus 
Kristus dan bertobat dari dosa- dosa kita:

“Ketika kita telah sungguh- sungguh 
bertobat, Kristus akan menyingkirkan 
beban rasa bersalah dari dosa- dosa kita. 
Kita dapat mengetahui bagi diri kita 
sendiri bahwa kita telah diampuni dan 
dijadikan bersih. Roh Kudus akan mene-

gaskan hal ini kepada kita; Dia adalah sang Pemurni. 
Tidak ada kesaksian lain tentang pengampunan yang 
lebih besar ….

[Tuhan] berfirman, ‘Lihatlah, dia yang telah bertobat 
dari dosa- dosanya, orang yang sama diampuni, dan 
Aku, Tuhan, tidak mengingatnya lagi’ (A&P 58:42).

Apa yang Enos hasratkan: Apa yang saya hasratkan:

Apa yang Enos lakukan: Apa yang perlu saya lakukan:

Apa yang Enos alami: Pengalaman saya:

 2. Bacalah Enos 1:2–3, dan carilah ungkapan dalam tiap 
ayat yang mengindikasikan apa yang Enos hasratkan un-

tuk peroleh dalam hidupnya. Tulislah ungkapan- ungkapan ini da-
lam bagian yang bertanda “Apa yang Enos hasratkan” dalam 
bagan jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

Hasrat Enos untuk pengampunan akan dosa- dosanya 
menolong kita memahami apa yang dia maksud 
dalam Enos 1:4 ketika dia menulis, “Jiwaku lapar.” 
Di samping lapar untuk pengampunan, Enos juga 
menghasratkan “kehidupan kekal, dan sukacita para 
orang suci” (Enos 1:3). Dia ingin merasakan kebaha-
giaan yang datang karena menjadi layak untuk berada 
bersama Tuhan dan orang- orang lain yang saleh.

 3. Pertimbangkan jika Anda memiliki beberapa perasaan 
kelaparan rohani yang sama yang Enos uraikan. Dalam 

bagan jurnal penelaahan tulisan suci Anda, di bagian yang ber-
tanda “Apa yang saya hasratkan,” tulislah tentang beberapa has-
rat rohani yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda.

Hasrat Enos menuntun dia menjalankan iman dan 
tindakannya. Dalam Enos 1:2, identifikasilah dan 
tandai kata yang Enos gunakan untuk menguraikan 
upaya yang dia buat. Perhatikan bahwa Enos tidak 
bergumul dengan Allah tetapi di hadapan Allah dalam 
doa. Pergumulan seperti itu melibatkan perjuangan 
mental dan rohani untuk memperlihatkan kepada 
Bapa Surgawi ketulusan hasrat kita dan kesediaan kita 
untuk bertobat serta membuat perubahan yang perlu 
dalam kehidupan kita. Dalam Enos 1:4, Enos mencatat 
beberapa detail yang menguraikan pergumulannya.

 4. Bacalah Enos 1:4, dan tandai hal- hal yang Enos laku-
kan untuk memperlihatkan dia tulus sewaktu dia mencari 

pengampunan akan dosa- dosanya. Catatlah apa yang Anda iden-
tifikasikan di bawah “Apa yang Enos lakukan” dalam bagan 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

Kata permohonan dalam Enos 1:4 berarti meminta 
dengan rendah hati dan dengan hasrat yang besar. 
Doa- doa kita mungkin tidak sepanjang Enos, tetapi itu 
harus tulus.

 5. Dalam bagan jurnal penelaahan tulisan suci Anda, di 
bawah “Apa yang perlu saya lakukan,” tulislah pemikiran 

Anda tentang bagaimana Anda dapat memperlihatkan ketulusan 
Anda kepada Tuhan sewaktu Anda berdoa dan mencari berkat- 
berkat rohani- Nya.
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Setan akan berusaha membuat kita percaya bahwa 
dosa tidak dapat diampuni karena kita dapat mengi-
ngatnya. Setan itu pembohong; dia berusaha menga-
burkan pandangan kita dan menyesatkan kita dari 
jalan pertobatan serta pengampunan. Allah tidak ber-
janji bahwa kita tidak akan mengingat dosa- dosa kita. 
Mengingat akan menolong kita menghindari mem-
buat kesalahan yang sama lagi. Namun jika kita tetap 
teguh dan setia, ingatan tentang dosa- dosa kita akan 
dikurangi setiap saat. Hal ini akan menjadi bagian dari 
proses penyembuhan dan pemurnian yang dibutuh-
kan” Ensign atau Liahona, Mei 2007, 101).

Untuk menolong Anda menerapkan perkataan Pre-
siden Uchtdorf, pikirkan tentang pertanyaan berikut: 
Kapankah Anda pernah merasa bahwa Tuhan meng-
ampuni bahwa Anda dari dosa- dosa Anda? Bagaimana 
Anda tahu bahwa Anda telah diampuni? Pernahkah 
Anda merasakan pengampunan Tuhan baru- baru ini?

 7. Setelah merenungkan pertanyaan- pertanyaan di atas, 
catatlah di bagian “Pengalaman saya” dalam bagan 

jurnal penelaahan tulisan suci Anda pengalaman Anda tentang 
perasaan pengampunan. Atau Anda dapat menulis tentang apa 
yang Anda harapkan untuk alami sewaktu Anda menjalankan 
iman kepada Yesus Kristus.

Enos 1:9–27
Enos berdoa bagi orang- orang Nefi dan orang- orang 
Laman serta bekerja bersama orang lain untuk 
keselamatan mereka

Diagram ini mengilustrasikan doa Enos. Dia pertama- 
tama berdoa bagi dirinya sendiri dan kemudian 
mengembangkan doa- doanya untuk mencakup orang 
lain. Bacalah Enos 1:9–10, dan tandai dalam tulisan 
suci Anda bagi siapa Enos berdoa untuk yang kedua 
kalinya. Bacalah Enos 1:11–14, dan tandai bagi siapa 
Enos berdoa untuk yang ketiga kalinya.

 8. Tanggapilah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Berdasarkan pada uraian Enos 

tentang maksud orang- orang Laman dalam Enos 1:14, apa yang 
mengesankan Anda tentang doanya bagi mereka?

Kita belajar dari teladan Enos bahwa sewaktu kita 
mengalami berkat- berkat Pendamaian Yesus 
Kristus, kita akan berupaya untuk menolong orang 

Diri 
sendiri

?
?

lain menerima keselamatan.  Untuk menolong Anda 
mengingat kebenaran ini, Anda mungkin ingin menu-
lis semua atau bagian pernyataan berikut dari Presiden 
Howard W. Hunter di sisi tulisan suci Anda:

“Kapan pun kita mengalami berkat- 
berkat Pendamaian dalam kehidupan kita, 
kita tidak kuasa selain memiliki kepedu-
lian untuk kesejahteraan saudara- saudara 
kita ….

Indikator besar tentang keinsafan pri-
badi seseorang adalah hasrat untuk membagikan Injil 
kepada orang lain” (The Teachings of Howard W. Hunter, 
diedit oleh Clyde J. Williams [1997], 248–249).

Bacalah Enos 1:19–20, 26, dan tandai kata atau ung-
kapan yang memperlihatkan ketulusan hasrat Enos 
bagi orang- orang Nefi dan orang- orang Laman setelah 
dia berdoa bagi mereka.

Bacalah Enos 1:27, dan carilah bukti tentang sukacita 
yang Enos alami untuk upayanya dan keyakinan akan 
kehidupan kekal yang dia terima.

 9. Untuk menolong Anda menerapkan apa yang telah 
Anda alami dalam pelajaran ini, dengan doa yang 

sungguh- sungguh putuskan satu cara atau lebih Anda dapat 
mengikuti teladan Enos. Pilihlah satu pernyataan di bawah ini, 
dan lengkapi itu dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Seperti Enos, saya berhasrat untuk menerima pengampunan 
dari dosa- dosa saya. Saya akan memperlihatkan kepada Tuhan 
bahwa saya tulus dalam hasrat ini dengan ….
 b. Seperti Enos, saya berhasrat untuk menolong para anggota 
keluarga dan teman- teman saya datang kepada Yesus Kristus. 
Satu orang yang saya akan berupaya untuk menolongnya adalah 
(nama orang ini). Saya akan berupaya untuk menolong orang ini 
dengan ….
 c. Enos berdoa bagi orang- orang Laman, yang dapat dianggap 
sebagai musuhnya. Seperti Enos, saya ingin memperlihatkan ka-
sih Tuhan terhadap mereka yang tidak berbaik hati kepada saya. 
Satu cara saya akan melakukan ini adalah ….

Berupayalah untuk mencapai apa yang telah Anda 
tuliskan dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda. 
Sewaktu Anda menjalankan iman dalam Pendamaian 
Yesus Kristus dan bertobat, Anda dapat mengalami 
pengampunan, sukacita, dan hasrat yang meningkat 
untuk menolong orang lain.

 10. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Enos 1 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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PENDAHULUAN UNTUK  

Yarom
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Sewaktu Anda menelaah kitab Yarom, Anda akan 
melihat bahwa Allah memegang janji- Nya untuk 
memberkati mereka yang mematuhi perintah- 
perintah- Nya. Anda juga akan belajar tentang upaya 
para raja, nabi, pengajar, dan imam bangsa Nefi pada 
zaman Yarom untuk menolong orang- orang bertobat 
dan menghindari kehancuran.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Putra Enos, Yarom, yang menulis kitab ini. Seperti 
ayahnya—dan seperti kakeknya, Yakub, dan kakek 
buyutnya, Lehi,—Yarom memiliki roh nubuat dan 
wahyu (lihat Yarom 1:2). Ketika dia menyelesaikan 
catatannya, dia menyerahkan lempengan- lempengan 
kecil Nefi kepada putranya, Omni.

Kapan dan di Mana Itu Dituliskan?
Kitab Yarom meliputi kira- kira 59 tahun, dari kira- kira 
420  SM. sampai 361 SM. (lihat Enos 1:25; Yarom 1:13). 
Itu ditulis di tanah Nefi.

PENDAHULUAN UNTUK  

Omni
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Melalui penelaahan Anda terhadap kitab Omni, Anda 
akan belajar bahwa Tuhan melindungi orang- orang 
Nefi yang saleh dan menuntun mereka ke tanah 
Zarahemla (lihat Omni 1:7, 12–13). Kitab Omni juga 
menyebutkan kelompok- kelompok lain—orang- orang 
Mulek (atau orang- orang Zarahemla) dan orang- 
orang Yared, yang Tuhan bimbing menuju tanah 
terjanjikan.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Kitab Omni ditulis oleh lima pria berbeda: Omni, 
Amaron, Kemis, Abinadom, dan Amaleki. Omni ada-
lah putra Yarom dan canggah lelaki Lehi dan Saria. 
Omni menggambarkan dirinya sendiri sebagai “orang 
yang jahat” yang telah “tidak menaati … perintah 
Tuhan” (Omni 1:2). Amaron (putra Omni), Kemis (sau-
dara lelaki Amaron), dan Abinadom (putra Kemis) 
masing- masing menambahkan catatan- catatan sing-
kat. Putra Abinadom, Amaleki menulis sebagian besar 
kitab Omni dan orang terakhir yang menulis pada 
lempengan- lempengan kecil Nefi. Dia memercayakan 
lempengan- lempengan itu kepada Raja Benyamin.

Kapan dan Di Mana Itu Dituliskan?
Berbagai penulis kitab Omni menulis suatu masa an-
tara 361 SM. sampai 130 SM. Empat penulis pertama 
menulis di tanah Nefi. Amaleki membuat catatannya 
di tanah Zarahemla.

UNIT 10: HARI 4

Yarom dan Omni
Pendahuluan
Kitab Yarom dan kitab Omni memuat tulisan terakhir 
dari lempengan- lempengan kecil Nefi. Yarom mene-
rima lempengan- lempengan itu dari ayahnya, Enos, 
dan mencatat perjuangan dan berkat orang- orang 
Nefi selama periode kira- kira 60 tahun. Dia kemu-
dian menyerahkan lempengan- lempengan itu kepada 
putranya, Omni. Kitab Omni memuat tulisan dari lima 
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b. Yarom 1:7, 10–12. Apa peran yang para nabi dan pemimpin 
lain mainkan untuk menolong orang- orang Nefi menjadi patuh 
dan makmur?
 c. Omni 1:5–7. Bagaimana janji Tuhan kemudian diverifikasi da-
lam cara yang berbeda?

Bacalah apa yang Presiden Uchtdorf 
ajarkan dan persaksikan tentang pengala-
mannya bertanya- tanya apakah Tuhan 
akan memverifikasi janji yang diberikan 
dalam Firman Kebijaksanaan, “Jawaban-
nya tidak langsung datang. Tetapi lambat 

laun saya belajar bahwa janji Allah tidak selalu dige-
napi secepat atau dengan cara yang mungkin kita 
harapkan; itu datang sesuai dengan waktu- Nya dan 
dengan cara- Nya. Bertahun- tahun kemudian, saya 
dapat melihat jelas bukti dari berkat- berkat jasmani 
yang datang kepada mereka yang mematuhi Firman 
Kebijaksanaan—di samping berkat- berkat rohani yang 

orang Nefi penyimpan catatan yang berbeda- beda dan 
meliputi kira- kira 230 tahun.

Yarom 1:1–15; Omni 1:5–7
Yarom menguraikan bagaimana orang- orang Nefi makmur 
ketika mereka menaati perintah- perintah Tuhan
Untuk mempersiapkan diri menelaah sebuah asas 
penting yang diajarkan dalam Yarom dan Omni, baca-
lah pengalaman berikut yang dibagikan oleh Presiden 
Dieter F. Uchtdorf dari Presidensi Utama:

“Saya ingat ketika saya sedang bersiap untuk dilatih 
sebagai pilot pesawat tempur. Kami menghabiskan ba-
nyak waktu pelatihan militer pendahuluan kami dalam 
latihan jasmani. Saya masih tidak tahu pasti mengapa 
berlari terus- menerus dianggap bagian persiapan yang 
begitu penting untuk menjadi seorang pilot. Meskipun 
demikian, kami berlari dan kami berlari dan kami terus 
berlari.

Sewaktu saya berlari saya mulai menyadari sesuatu 
yang, sejujurnya, mengganggu saya. Berulang kali, saya 
dilewati oleh orang- orang yang merokok, meminum 
minuman keras, dan melakukan segala hal yang ber-
tentangan dengan Injil, dan terutama, dengan Firman 
Kebijaksanaan. 

Saya ingat berpikir, ‘Tunggu dulu!Bukankah saya 
seharusnya dapat berlari dan tidak menjadi letih?’ 
Tetapi saya merasa letih, dan saya dikalahkan oleh 
orang- orang yang pastinya tidak mengikuti Firman 
Kebijaksanaan. Saya mengakui, itu mengganggu saya 
pada waktu itu. Saya bertanya kepada diri saya sen-
diri, apakah janji itu benar atau tidak?” (“Lanjutkan 
dengan Sabar,” Ensign atau Liahona, Mei 2010, 58).

Pernahkah Anda bertanya- tanya apakah atau bagai-
mana Tuhan akan menggenapi janji- Nya untuk mem-
berkati Anda karena menaati perintah- perintah- Nya?

Nabi Yarom, yang adalah putra Enos, menjelaskan 
bagaimana janji khusus dari Tuhan kepada leluhurnya 
telah diverifikasi, atau dibuktikan adalah benar. Baca-
lah Yarom 1:9, dan tandai janji yang Tuhan verifikasi 
kepada orang- orang.

 1. Yarom memperlihatkan bahwa sewaktu kita mema-
tuhi perintah- perintah Allah, kita akan makmur.  Un-

tuk melihat contoh dari kebenaran ini, telaahlah masing- masing 
rujukan tulisan suci di bawah ini, dan jawablah pertanyaan- 
pertanyaan yang menyertai dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda:
 a. Yarom 1:4–5, 8. Apa saja contoh- contoh tentang bagaimana 
orang- orang Nefi menjadi patuh dan bagaimana mereka diber-
kati?

Ikhtisar Migrasi 
Orang Nefi

Tanah Kemusnahan
(di mana tulang- tulang orang Yared 

“tercerai- berai di tanah sebelah utara” 
[Omni 1:22])

Tanah Zarahemla
(di mana orang- orang Nefi bersatu 

dengan orang- orang Mulek)

Tanah Nefi
(kediaman orang- orang Nefi 
setelah mereka memisahkan 
diri dari orang- orang Laman)

Tanah Warisan Pertama
(di mana kelompok Lehi mula- mula 
bermukim; tempat tinggal utama 

orang- orang Laman)

Laut  
Barat

Usaha yang gagal 
untuk kembali ke 

tanah Nefi

Usaha kedua, 
di bawah Zenif, 
untuk kembali 
ke tanah Nefi
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datang langsung dari kepatuhan terhadap hukum 
Allah. Menengok ke belakang, saya tahu dengan persis 
bahwa janji- janji Tuhan, jika pun tidak selalu segera, 
adalah selalu pasti ” (“Lanjutkan dengan Sabar,” 58, 
huruf miring ditambahkan).

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, uraikan 
sebuah pengalaman ketika Tuhan telah memberkati atau 

memakmurkan Anda karena menaati perintah- perintah- Nya. Dari 
pengalaman Anda, apakah yang dapat Anda persaksikan tentang 
Tuhan dan janji- janji- Nya?

Omni 1:1–30
Para penyimpan catatan menuturkan kembali sejarah 
orang Nefi
Keturunan Yarom menulis kitab Omni, yang meli-
puti kira- kira 230 tahun. Tandai nama dari para pria 
berbeda yang menyimpan lempengan- lempengan 
kecil setelah Yarom. Anda dapat menemukan ini dalam 
Omni 1:1, 4, 9, 10, 12, dan 25.

Kitab Omni menguraikan beberapa peristiwa penting 
dalam sejarah Kitab Mormon. Anda mungkin ingat 
bahwa pada zaman Nefi, orang- orang Nefi mening-
galkan orang- orang Laman dan bermukim di suatu 
tempat yang mereka sebut tanah Nefi. Migrasi ini 
dilukiskan pada peta dengan anak panah dari tanah 
warisan yang pertama ke tanah Nefi.

Bacalah Omni 1:12–13, dan identifikasilah bagai-
mana orang- orang Nefi datang untuk tinggal di tanah 
Zarahemla. Anda mungkin ingin menggarisbawahi 
ungkapan apa pun dalam ayat- ayat ini yang mengindi-
kasikan orang- orang Nefi yang melakukan perjalanan 
dengan arahan dan kuasa Tuhan. Pada peta, anak 
panah dari tanah Nefi ke tanah Zarahemla melukiskan 
migrasi ini.

Bacalah Omni 1:14–19, dan carilah persamaan dan 
perbedaan antara orang- orang Nefi dan orang- orang 
yang mereka temukan di tanah Zarahemla.

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana kurangnya tulisan suci memengaruhi orang- orang 
Zarahemla?
 b. Bagaimana mengetahui hal ini mungkin menolong Anda me-
rasa lebih bersyukur atas tulisan suci dan menjadi lebih tekun 
dalam menelaahnya?

Kitab Omni juga memperkenalkan dua kelompok 
orang lainnya yang akan Anda telaah kemudian dalam 
Kitab Mormon. Untuk mengidentifikasi salah satu 

kelompok ini, bacalah Omni 1:20–22, dan tulislah kata 
orang- orang Yared dalam tulisan suci Anda di sebelah 
ayat- ayat ini. Koriantumur adalah salah satu dari dua 
orang terakhir yang selamat dari bangsa Yared; yang 
lain adalah Nabi Eter.

Anda akan belajar tentang orang- orang Yared dalam 
penelaahan Anda tentang kitab Eter. Untuk belajar 
tentang kelompok orang terakhir yang disebutkan 
dalam Omni, perhatikan anak panah pada peta yang 
terbentang dari tanah Zarahemla hampir ke tanah Nefi 
dan kemudian kembali ke Zarahemla dan anak panah 
dari tanah Zarahemla yang membentang sepanjang 
jalan ke tanah Nefi. Anak panah- anak panah ini melu-
kiskan migrasi orang- orang Zenif, yang dirujuk dalam 
Omni 1:27–30. (Anda mungkin ingin menuliskan 
“orang- orang Zenif” di sebelah ayat- ayat ini). Anda 
akan belajar tentang kelompok orang ini sewaktu 
Anda menelaah kitab Mosia.

Kitab Mormon tidak mengklaim sebagai sebuah catatan 
tentang semua kelompok orang yang telah menghuni 
Benua Amerika. Selain orang- orang Yared, orang- 
orang Zarahemla, dan keturunan Lehi, ada kelompok- 
kelompok lain yang datang ke Benua Amerika juga. 
Presiden Anthony W. Ivins dari Presidensi Utama 
menyatakan pada konferensi umum April 1929, “Kitab 
Mormon … tidak memberi tahu kita bahwa tak ada 
seorang pun di sini sebelumnya [kelompok- kelompok 
orang dalam Kitab Mormon]. Itu tidak memberi tahu 
kita bahwa orang- orang tidak datang setelahnya” (da-
lam Conference Report, April 1929, 15).

Perhatikan dalam Omni 1:23–24 bahwa bagian terakhir 
dari kitab ini ditulis oleh Amaleki. Dia hidup pada za-
man Raja Benyamin, sesudah migrasi orang- orang Nefi 
ke tanah Zarahemla. Bacalah Omni 1:25–26, dan tandai 
sebuah ajakan yang Amaleki sampaikan tiga kali.

Perhatikan bahwa 
masing- masing dari tiga 
ajakan untuk datang ke-
pada Kristus dalam Omni 
1:25–26 diikuti oleh kata 
dan, serta arahan khu-
sus yang menolong kita 
mengetahui bagaimana 
datang kepada Kristus. 
Merujuklah lagi pada 
Omni 1:25–26, dan tandai 
apa yang Amaleki dorong 
untuk kita lakukan untuk 
datang kepada Kristus.

Mereka yang menulis tulisan 
suci sering kali menekankan 
kebenaran penting melalui 
pengulangan. Sewaktu Anda 
menemukan kata, ungkapan, 
dan gagasan yang diulang, 
berupayalah untuk mema-
hami mengapa itu ditekankan 
dan apa yang Tuhan inginkan 
Anda pelajari darinya.

Carilah Kata, 
Ungkapan, dan 
Gagasan yang Diulangi 
dalam Tulisan Suci
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Anda hendaknya telah menemukan nasihat berikut 
tentang bagaimana datang kepada Kristus:

• Percaya
• Mengambil bagian dalam keselamatan- Nya (mene-

rima berkat- berkat Pendamaian- Nya)
• Persembahkan seluruh jiwa Anda kepada- Nya 

(berikan hati Anda, hasrat Anda, dan upaya terbaik 
Anda—tidak menahan apa pun)

• Berpuasa dan berdoa
• Bertahan sampai akhir

Amaleki menawarkan sebuah janji pada akhir dari 
Omni 1:26 kepada mereka yang mengikuti nasihat ini. 
Temukan janji itu, dan lengkapi asas berikut: Jika kita 
datang kepada Kristus dan bertahan sampai akhir, 
kita   
 .

 4. Pilihlah salah satu ungkapan dalam nasihat itu ten-
tang bagaimana datang kepada Kristus yang terdapat di 

atas, dan tulis atau uraikan dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda sebuah ceramah satu sampai dua menit yang menjelaskan 
bagaimana kita dapat datang kepada Kristus dengan menerap-
kan asas itu.

Sebagai contoh, Anda dapat menuliskan ceramah Anda tentang 
bagaimana puasa dan doa dapat menolong kita datang ke-
pada Kristus. Ceramah Anda mungkin mencakup (1) membaca 
Omni 1:25–26 dan menjelaskan dengan kata- kata Anda sendiri 
ungkapan yang Anda pilih; (2) tulisan suci tambahan yang 
mengklarifikasi atau menambahkan makna pada ungkapan itu; 
(3) sebuah pengalaman dari kehidupan Anda atau dari kehidupan 
seseorang yang Anda kenal yang memperlihatkan sebuah contoh 
dari ungkapan itu; dan (4) pemikiran, perasaan, dan kesaksian 
Anda.
Guru Anda mungkin meminta Anda untuk membagi-
kan ceramah Anda di waktu berikutnya Anda bertemu. 
Anda mungkin juga ingin membagikan ceramah Anda 
dalam malam keluarga atau tatanan lainnya.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Yarom–Omni dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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PENDAHULUAN UNTUK  

Kata- Kata  
Mormon
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Melalui penelaahan terhadap Kata- Kata Mormon, 
Anda dapat meningkatkan iman Anda bahwa “Tuhan 
mengetahui segala sesuatu” (Kata- Kata Mormon 1:7) 
dan bahwa Dia membimbing para hamba- Nya melak-
sanakan tujuan- Nya. Sebagai sebuah laporan sejarah, 
kitab ini merupakan jembatan antara lempengan- 
lempengan kecil Nefi (1 Nefi–Omni) dan ringkasan 
Mormon dari lempengan- lempengan besar Nefi (Mo-
sia–4 Nefi). Kata- Kata Mormon dapat menolong Anda 
memahami dengan lebih baik catatan- catatan mana 
yang Mormon ringkas sewaktu dia menyusun Kitab 
Mormon. Itu juga memperkenalkan Anda pada iman 
dan pencapaian Raja Benyamin.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Mormon menulis kitab ini. Dia adalah seorang Nabi, 
penyimpan catatan, serta peringkas dan penyusun 
dari sebagian besar Kitab Mormon. Kitab Mormon 
disebut menurut namanya. Dia juga adalah seorang 
jenderal orang Nefi dan ayah yang saleh. Nabi Moroni 
adalah putranya.

Kapan dan Di Mana Itu Dituliskan?
Mormon menulis kitab ini kira- kira 385 M, sete-
lah “menyaksikan hampir seluruh kehancuran 
bangsa[nya], orang- orang Nefi” (Kata- Kata Mormon 
1:1). Mormon tidak mencatat di mana dia berada ke-
tika dia menulis kitab ini.

PENDAHULUAN UNTUK  

Mosia
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Dalam penelaahan Anda terhadap kitab Mosia, Anda 
akan membaca kesaksian yang sangat kuat tentang 
misi Yesus Kristus. Anda juga akan belajar tentang 
orang- orang yang Tuhan bebaskan dari penawanan 
dosa atau dari penindasan jasmani. Selain itu, Anda 
akan belajar bagaimana upaya yang benar dari 
individu- individu seperti Raja Benyamin, Abinadi, dan 
Alma mendatangkan berkat- berkat yang luar biasa 
kepada orang lain. Sebaliknya, Anda akan melihat ba-
gaimana pilihan yang tidak baik dari individu- individu 
seperti Zenif dan putranya, Raja Nuh, mendatangkan 
akibat negatif ke atas diri mereka dan bangsa mereka.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Mormon menyusun dan meringkas catatan- catatan 
itu dari beberapa penulis lainnya untuk mencipta-
kan kitab Mosia. Kitab itu disebut menurut nama 
Mosia, yang adalah putra Raja Benyamin. Mosia ada-
lah seorang Nabi, pelihat, pewahyu, dan raja yang 
memerintah di Zarahemla dari kira- kira 124 sampai 
91 SM. Dia dinamai menurut nama kakeknya, Mosia, 
yang juga adalah seorang Raja Zarahemla (lihat Omni 
1:12–13, 19).

Mormon mengambil dari sejumlah catatan untuk me-
nyusun kitab Mosia. Dia meringkas dan mengutip dari 
catatan yang disimpan oleh Mosia pada lempengan- 
lempengan besar Nefi, yang memerincikan sejarah 
orang- orang Nefi di tanah Zarahemla (lihat Mosia 
1–7; 25–29). Dia juga mengambil dari catatan Zenif, 
yang menuturkan kembali sejarah orang- orang 
Zenif sejak waktu mereka meninggalkan Zarahemla 
sampai mereka kembali (lihat Mosia 7–22). Sebagai 
tambahan, Mormon mengutip dari dan meringkas 
bagian- bagian dari tulisan Alma, yang menyimpan 
perkataan Abinadi (lihat Mosia 17:4) dan menyimpan 
sebuah catatan tentang bangsanya sendiri (lihat Mo-
sia 18; 23–24).

Kapan dan di Mana Itu Dituliskan?
Catatan- catatan asli digunakan sebagai sumber un-
tuk kitab Mosia yang mungkin ditulis antara 200 SM. 
sampai 91 SM. Mormon meringkas catatan- catatan ini 
suatu masa antara M 345 sampai 385. Mormon tidak 
mencatat di mana dia berada ketika dia menyusun 
kitab ini.
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UNIT 11: HARI 1

Kata- Kata 
Mormon–Mosia 2
Pendahuluan
Kata- Kata Mormon merupakan sebuah jembatan 
antara lempengan- lempengan kecil Nefi dan ring-
kasan Mormon dari lempengan- lempengan besar 
Nefi. Ditulis hampir 400 tahun setelah kelahiran Yesus 
Kristus, kitab ini memuat penjelasan singkat tentang 
apa itu lempengan- lempengan kecil Nefi dan me-
ngapa Mormon merasa itu diperlukan untuk dimasuk-
kan dengan tulisan sakral lainnya. Kata- Kata Mormon 
juga memberikan wawasan berharga tentang mengapa 
Raja Benyamin memiliki pengaruh besar seperti itu 
terhadap rakyatnya.

Lempengan- lempengan kecil Nefi terutama ditujukan 
untuk hal- hal rohani serta pelayanan dan ajaran para 
nabi. Lempengan- lempengan besar Nefi memuat 
sebagian besar sejarah sekuler tentang orang- orang 
yang ditulis oleh para raja, dimulai dengan Nefi (lihat 
1 Nefi 9:2–4). Meskipun demikian, sejak zaman Mosia, 
lempengan- lempengan besar juga mencakup hal- hal 
rohani yang sangat penting.

Lempengan- lempengan Mormon, atau lempengan- 
lempengan emas yang diserahkan kepada Joseph 
Smith, memuat sebuah ringkasan oleh Mormon dari 
lempengan- lempengan besar Nefi, dengan banyak 
ulasan. Lempengan- lempengan emas ini juga memuat 
kelanjutan dari sejarah oleh Mormon dan tambahan 
oleh putranya, Moroni.

Mosia 1 adalah sebuah catatan dari ajaran- ajaran Raja 
Benyamin kepada para putranya. Dia mengajar mereka 
bahwa tulisan suci menolong kita mengingat Allah 
dan menaati perintah- perintah- Nya. Sewaktu Raja 
Benyamin mendekati akhir hidupnya, dia berhasrat 
untuk berbicara kepada rakyatnya tentang pelayan-
annya sebagai raja dan untuk mendorong mereka 
menjadi patuh kepada Allah. Ceramah Raja Benyamin 
dicatat dalam Mosia 2–5 dan menguraikan penderi-
taan dan Pendamaian Kristus, peran dari keadilan dan 

1 Nefi ke 
Omni

Lempengan- 
Lempengan Kecil

Kata- Kata Mormon

Mosia ke 
4 Nefi

Lempengan- 
Lempengan Besar

belas kasihan, serta perlunya mengambil ke atas diri 
kita nama Kristus melalui perjanjian. Pada awal cera-
mahnya, yang tercatat dalam Mosia 2, Raja Benyamin 
menekankan perlunya untuk melayani Allah dengan 
melayani orang lain dan keadaan bahagia dari mereka 
yang menaati perintah- perintah.

Kata- Kata Mormon 1:1–11
Mormon mengajarkan bahwa Allah telah menyimpan 
berbagai catatan untuk suatu tujuan yang bijak
Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda merasa 
didorong oleh Roh untuk melakukan sesuatu. Apakah 
Anda tahu bagaimana segala sesuatu akan menjadi se-
perti apa jika Anda mengikuti dorongan ini? Apa yang 
memberi Anda kebulatan tekad dan keyakinan untuk 
bertindak terhadap dorongan itu?

Nabi Mormon diperintahkan oleh Allah untuk me-
ringkas catatan- catatan tentang bangsanya, yang telah 
disimpan pada lempengan- lempengan Nefi. Pada 
kira- kira tahun 385M, sewaktu dia hampir menyerah-
kan catatan- catatannya yang telah diringkas kepada 
putranya, Moroni, dia mengikuti sebuah dorongan 
bahkan walaupun dia tidak tahu hasilnya.

Mormon menemukan sesuatu sewaktu dia sedang 
menyelidiki di antara catatan- catatan itu. Bacalah 
Kata- Kata Mormon 1:3 untuk menemukan apa yang 
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dia temukan. (“Lempengan- lempengan ini” merujuk 
pada lempengan- lempengan kecil Nefi, yang memuat 
1 Nefi sampai Omni). Bacalah Kata- Kata Mormon 
1:4–6, dan pertimbangkan untuk menandai dalam 
tulisan suci Anda mengapa Mormon senang ketika 
dia menemukan apa yang ada pada lempengan- 
lempengan kecil ini.

Bacalah Kata- Kata Mormon 1:7, dan identifikasi-
lah mengapa Mormon memasukkan lempengan- 
lempengan emas ini bersama ringkasan dari 
lempengan- lempengan Nefi. Anda mungkin ingin 
menandai asas ini dalam tulisan suci Anda: “Tuhan 
mengetahui segala sesuatu.”  Dengan memahami 
dan memercayai kebenaran ini, Anda dapat mengem-
bangkan iman untuk mematuhi dorongan dari Roh 
Kudus yang Anda terima.

Tuhan telah memerintahkan Nefi untuk membuat 
lempengan- lempengan kecil dan menuliskan hal- hal 
sakral di atasnya tentang bangsanya (lihat 1 Nefi 9:3). 
Pada waktu itu, Nefi menyatakan, “Tuhan telah meme-
rintahkanku untuk membuat lempengan- lempengan 
ini untuk tujuan yang bijak menurut- Nya, yang tujuan 
itu aku tidaklah tahu” (1 Nefi 9:5).

Tujuan ini dijelaskan berabad- abad kemudian, pada 
1828, ketika Nabi Joseph Smith mulai menerjemah-
kan lempengan- lempengan emas. Dia mula- mula 
menerjemahkan naskah 116 halaman dari ringkasan 
Mormon dari lempengan- lempengan besar Nefi, dan 

kemudian halaman- halaman ini hilang atau dicuri 
ketika Joseph memperkenankan Martin Harris mem-
bawanya. Tuhan memberi tahu Joseph untuk tidak 
menerjemahkan kembali bagian yang hilang karena 
orang- orang jahat berencana untuk mengubah kata- 
kata itu pada halaman- halaman yang hilang dan 
dengan demikian mempermalukan keaslian Kitab 
Mormon. Tuhan memberi tahu dia untuk menerjemah-
kan sejarah pada lempengan- lempengan kecil, yang 
meliputi periode waktu yang sama. Sejarah ini berfo-
kus lebih banyak pada hal- hal yang sakral (lihat A&P 
10:10, 41–43; lihat juga 1 Nefi 9:3–4).

Pengalaman ini adalah bukti penting bahwa Tuhan 
mengetahui segala sesuatu yang akan datang. Dia 
tahu bahwa sejarah pada lempengan- lempengan kecil 
akan diperlukan, dan Dia mendorong Mormon untuk 
memasukkan lempengan- lempengan itu bersama 
ringkasannya.

Bagaimana mengetahui kebenaran ini dapat menolong 
Anda ketika Anda menerima dorongan dari Roh?

 1. Uraikan dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
suatu waktu ketika Anda atau seseorang yang Anda kenal 

bertindak atas dorongan dari Roh Kudus meskipun Anda atau 
mereka mungkin pada mulanya belum memahami dorongan itu. 
Tulislah tentang bagaimana Anda berpikir Anda dapat mempersi-
apkan diri dengan lebih baik untuk mengenali dan menanggapi 
dorongan Tuhan. Ingatlah bahwa sewaktu Anda setia pada 
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Pertimbangkan untuk menuliskan asas berikut dalam 
tulisan suci Anda di sebelah Mosia 1:1–8: Menyelidiki 
tulisan suci menolong kita mengetahui dan mena-
ati perintah- perintah.

Raja Benyamin mengajar rakyatnya tentang pentingnya 
menjadi setia pada perintah- perintah dan menjelaskan 
apa yang terjadi kepada mereka yang menjadi jahat 
setelah menjadi “sangat berkenan bagi Tuhan” (Mosia 
1:13). Bacalah Mosia 1:13–17, dan bandingkan Mosia 
1:13 dengan Alma 24:30. Kemudian identifikasi sedi-
kitnya lima akibat yang datang ke atas mereka yang 
berpaling dari Tuhan. Anda mungkin ingin menandai 
atau mengelompokkan akibat- akibat ini dalam tulisan 
suci Anda.

Mosia 2:1–41
Orang- orang Nefi berkumpul untuk mendengarkan 
perkataan Raja Benyamin
Bacalah Mosia 2:1–9, dan tulislah jawaban terhadap 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Siapakah yang dikumpulkan bersama?   
 

• Di mana mereka berkumpul?   
 

• Apakah yang dilakukan agar kumpulan orang 
banyak dapat mendengarkan perkataan Raja 
Benyamin?   
 

Untuk memahami dengan lebih baik karakter Raja 
Benyamin, bacalah Mosia 2:11–15 dan identifikasilah 
ungkapan yang memperlihatkan Raja Benyamin berfo-
kus pada kesalehan dan pelayanan alih- alih status atau 
penghargaan.

Kemudian renungkan pernyataan berikut 
oleh Presiden Howard W. Hunter, “Ja-
nganlah terlalu peduli dengan status. 
Apakah Anda ingat nasihat Juruselamat 
perihal mereka yang mencari ‘tempat 
terdepan’ atau ‘tempat terhormat’? 

‘Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia 
menjadi pelayanmu’ (Matius 23:6, 11). Adalah penting 
untuk dihargai. Tetapi fokus kita hendaknya pada 
kesalehan, bukan penghargaan; pada pelayanan, 
bukan status” (“To the Women of the Church,” Ensign, 
November 1992, 1996).

Telaahlah Mosia 2:16–17, dan tandai asas yang dapat 
kita pelajari tentang pelayanan dari Raja Benyamin: 
Ketika kita melayani sesama kita, kita melayani 
Allah.  (Mosia 2:17 adalah petikan penguasaan ayat 
suci. Anda mungkin ingin menandainya dengan cara 

dorongan Roh Tuhan, Dia akan bekerja “dalam diri[mu] untuk 
melakukan menurut kehendak- Nya” (Kata- Kata Mormon 1:7).

Kata- Kata Mormon 1:12–18
Raja Benyamin mengalahkan orang- orang Laman dan 
memerintah dalam kesalehan
Raja Benyamin adalah seorang raja yang saleh yang 
menghadapi banyak hambatan selama pemerintahan-
nya, termasuk perang melawan orang- orang Laman 
dan perselisihan yang bersifat ajaran di antara rakyat-
nya. Raja Benyamin memimpin pasukan orang- orang 
Nefi “dengan kekuatan dari Tuhan” melawan musuh 
mereka dan pada akhirnya menegakkan kebenaran di 
tanah itu (lihat Kata- Kata Mormon 1:13–14). Dengan 
bantuan dari “banyak orang kudus,” dia bekerja untuk 
menghardik para nabi palsu dan guru palsu yang me-
nyebabkan perselisihan di antara orang- orang, dengan 
demikian juga menegakkan kedamaian yang datang 
dari kesalehan (lihat Kata- Kata Mormon 1:15–18).

Bacalah Kata- Kata Mormon 1:12–18, dan isilah bagian 
kosong di bawah ini dengan nomor ayat yang paling 
baik mengajarkan kebenaran berikut:

• Tuhan memanggil para nabi yang dapat menun-
tun orang- orang pada kedamaian terlepas dari 
tantangan- tantangan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Kita dapat menemukan kedamaian dengan meng-
ikuti kepemimpinan para nabi yang diilhami. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Dengan kekuatan dari Tuhan, kita dapat mengatasi 
tantangan- tantangan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mosia 1:1–18
Raja Benyamin mengajar para putranya tentang 
pentingnya tulisan suci
Bayangkan kehidupan Anda akan menjadi seperti apa 
jika Anda tidak pernah membaca, menelaah, dan diajar 
dari tulisan suci.

Raja Benyamin mengajarkan kepada para putranya 
bagaimana kehidupan mereka akan menjadi berbeda 
jika mereka tidak memiliki tulisan suci. Seperti yang 
tercatat dalam Mosia 1:3–5, tiga kali dia mengguna-
kan variasi dari ungkapan “seandainya bukan karena 
benda- benda ini [tulisan suci]” untuk menolong para 
putranya memahami pentingnya tulisan suci.

 2. Sewaktu Anda membaca Mosia 1:1–8, carilah berkat- 
berkat orang- orang Nefi yang akan hilang jika mereka ti-

dak memiliki tulisan suci. Bandingkan apa yang Anda pelajari 
pada Omni 1:17–18. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, 
tulislah tiga atau empat kalimat untuk melengkapi ungkapan be-
rikut: Jika saya tidak memiliki tulisan suci ….
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yang khusus sehingga Anda dapat menemukannya 
pada waktu mendatang).

Pikirkan tentang suatu waktu ketika seseorang mem-
berkati kehidupan Anda dengan melayani Anda. 
Bagaimana Anda (atau bagaimana Anda dapat) 
memperlihatkan penghargaan kepada Allah bagi 
orang yang melayani baik Anda maupun Allah dalam 
kesalehan? Bagaimana Anda memperlihatkan peng-
hargaan Anda kepada orang itu?

Setelah mengajar rakyatnya tentang perlunya mela-
yani orang lain, Raja Benyamin mengajarkan tentang 
banyak cara Allah memberkati kita dan perlunya kita 
untuk bersyukur kepada- Nya.

 3. Sewaktu Anda menelaah Mosia 2:19–24, 34, pertim-
bangkan banyak cara di mana Allah memberkati Anda. Pi-

kirkan tentang bagaimana Anda dapat memperlihatkan rasa 
syukur Anda kepada- Nya. Kemudian jawablah pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Mengapa Raja Benyamin mau merujuk kepada dirinya sen-
diri, rakyatnya, dan kita sebagai “hamba yang tidak mengun-
tungkan”?
 b. Mengapa penting bagi kita untuk mengingat utang kita ke-
pada Allah?

Perkataan Raja Benyamin mengajar kita bahwa ketika 
kita merasa berutang kepada Allah, kita ingin me-
layani orang lain dan rasa syukur kita meningkat.

Dalam Mosia 2:34, Raja Benyamin mengajarkan bahwa 
kita hendaknya “memberikan” kepada Allah semua 
yang kita miliki dan kita sebagaimana adanya. Mem-
berikan berarti “menyampaikan atau menyerahkan.” 
Anda mungkin ingin menulis definisinya di sebelah 
kata ini dalam tulisan suci Anda. Pikirkan tentang 
bagaimana Anda dapat memberikan kepada Allah 

semua yang Anda miliki dan Anda sebagaimana ada-
nya. Ingatlah bahwa sewaktu Anda menaati perintah- 
perintah Allah dan berupaya memberikan pelayanan 
yang tulus, Dia memberkati Anda untuk hal itu.

Ayat- ayat terakhir dari Mosia 2 memuat peringatan 
penting dari Raja Benyamin kepada rakyatnya. Per-
nahkah Anda melihat sebuah tanda yang memberi 
tahu Anda untuk “berhati- hati”? (Sebagai contoh, 
sebuah tanda mungkin memperingatkan Anda ten-
tang kabel bertegangan tinggi, batu- batu yang jatuh, 
hewan- hewan buas, atau arus yang kuat). Bacalah 
Mosia 2:32–33, 36–38 untuk menemukan apa yang 
Raja Benyamin beri tahukan kepada rakyatnya untuk 
berhati- hati terhadapnya. (Kata celaka dalam ayat 33 
berarti “dukacita dan kegetiran”). Tulislah sebuah ka-
limat yang menguraikan apa yang akan terjadi kepada 
mereka yang “dalam pemberontakan terbuka melawan 
Allah” (ayat 37) atau yang dengan sadar melanggar 
perintah- perintah Allah.   
 

Bacalah pernyataan berikut: “Beberapa orang dengan 
sengaja melanggar perintah- perintah Allah, berencana 
untuk bertobat kemudian, seperti sebelum mereka 
pergi ke bait suci atau melayani misi. Dosa yang dila-
kukan dengan sengaja seperti itu menghina Penda-
maian Juruselamat” (Untuk Kekuatan Remaja [buklet, 
2011], 28–29).

Penatua David A. Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul 
mengulas pentingnya mengenali ketika kita mungkin 
menarik diri kita dari Roh:

“Kita … hendaknya berusaha untuk 
memperbedakan ketika kita ‘menarik [diri 
kita sendiri] dari Roh Tuhan ….’ (Mosia 
2:36) ….

Standarnya jelas. Jika sesuatu yang kita 
pikirkan, lihat, dengar, atau lakukan menjauhkan kita 
dari Roh Kudus, maka kita perlu berhenti memikirkan, 
melihat, mendengar, dan berhenti melakukan hal itu. 
Jika itu dimaksudkan untuk menghibur, misalnya, 
menjauhkan kita dari Roh Kudus, maka sesungguh-
nya hiburan jenis itu bukanlah untuk kita. Karena Roh 
tidak tinggal dalam hal- hal yang tidak senonoh, jahat, 
atau tidak sopan, maka jelaslah hal- hal semacam itu 
bukan untuk kita. Karena kita menjauhkan Roh Tuhan 
ketika kita terlibat dalam kegiatan- kegiatan yang kita 
tahu hendaknya kita hindari, maka hal- hal semacam 
itu sungguh- sungguh bukan untuk kita” (“Agar Roh- 
Nya Selalu Menyertai Kita,” Ensign atau Liahona, Mei 
2006, 30).

Renungkan apa yang orang- orang kehilangan—
kadang- kadang bahkan tanpa menyadarinya—ketika 
mereka menarik diri mereka dari Roh. Bacalah Mosia 
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2:40–41, dan identifikasilah apa yang Raja Benyamin 
ingin kita pertimbangkan dan apa yang dia ingin kita 
ingat.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: 

 a. Catatlah beberapa pengalaman yang telah mengajarkan ke-
pada Anda bahwa jika Anda patuh kepada Tuhan, Anda akan di-
berkati baik secara duniawi maupun secara rohani.
 b. Pilihlah satu bidang dalam kehidupan Anda di mana Anda 
ingin menjadi lebih patuh pada perintah- perintah Allah. Tulislah 
sebuah gol untuk ditingkatkan dalam bidang itu.

Penguasaan ayat suci—Mosia 2:17
Bacalah Matius 22:36–40; 25:40; dan Mosia 2:17. Bu-
atlah sebuah daftar, rangkaian, atau kumpulan tulisan 
suci dengan merujuksilangkan tulisan suci ini bersama. 
Teknik penelaahan tulisan suci ini akan menolong 
Anda mengklarifikasi makna dan memperluas pema-
haman.

Jelaskan hubungan antara petikan- petikan yang baru 
saja Anda tautkan.   
 

Renungkan pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Kapankah Anda merasa bahwa Anda sedang mela-
yani Allah dengan melayani orang lain?

• Apa hal- hal khusus yang dapat Anda lakukan bagi 
seseorang dalam kehidupan Anda yang Juruselamat 
akan lakukan jika Dia berada di sini?

 5. Setelah Anda berusaha untuk menghafalkan Mosia 
2:17, tulislah berdasarkan ingatan dalam jurnal penela-

ahan tulisan suci Anda.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Kata- Kata Mormon–Mosia 2 dan menuntaskan 
pelajaran ini pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 11: HARI 2

Mosia 3
Pendahuluan
Melanjutkan ceramahnya kepada rakyatnya, Raja 
Benyamin memberi tahu mereka bahwa seorang 

malaikat telah berbicara kepadanya tentang pelayanan 
Yesus Kristus. Raja Benyamin bersaksi bahwa melalui 
iman kepada Yesus Kristus dan pertobatan, mereka 
yang telah berdosa dapat menerima keselamatan. Dia 
juga mengajarkan bahwa melalui Pendamaian Yesus 
Kristus seorang individu dapat mengatasi manusia 
alami dengan menyerah pada bujukan Roh Kudus.

Mosia 3:1–10
Raja Benyamin menyampaikan perkataan seorang malaikat 
perihal Pendamaian

Sewaktu Anda menelaah Mosia 3, carilah sumber dari 
“kabar gembira tentang sukacita yang besar” (Mosia 3:3).

Bacalah Mosia 3:1–5, dan carilah apa yang malaikat 
beri tahukan kepada Raja Benyamin. Malaikat memak-
lumkan bahwa rakyat Raja Benyamin memiliki alasan 
untuk bersukacita dan dipenuhi dengan sukacita.

Apakah yang ada dalam pesan malaikat yang dapat 
mengisi orang- orang Nefi dengan sukacita?   
 

Bacalah Mosia 3:5–10, dan tandai kata atau ungkapan 
tentang Juruselamat dan pelayanan- Nya yang meno-
long Anda dengan lebih baik menghargai pelayanan 
fana Juruselamat.

 1. Pilihlah dua ungkapan yang Anda tandai, dan tulislah 
suatu penjelasan dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda tentang apa yang mereka ajarkan kepada Anda untuk me-
nolong Anda memahami dan menghargai dengan lebih baik pe-
layanan Juruselamat.

Ada banyak ajaran dan asas yang diajarkan dalam Mosia 
3:5–10. Salah satu yang paling penting adalah ini: Yesus 
Kristus menderita agar kita dapat diselamatkan dari 
dosa- dosa kita. Pertimbangkan untuk menuliskan ajaran 
ini dalam tulisan suci Anda di sebelah Mosia 3:7–9.

Gambarlah berapa banyak air yang akan 
Anda tuangkan ke dalam gelas jika Anda 

menginginkan rasanya saja.

Gambarlah berapa banyak air yang akan 
Anda tuangkan ke dalam gelas jika Anda 

ingin memuaskan rasa haus Anda.

Gambarlah berapa banyak air yang akan 
Anda tuangkan ke dalam gelas jika Anda 

tahu air melukiskan kebahagiaan.
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Setelah membaca Mosia 3:7–9, bacalah Lukas 22:44 
dan Ajaran dan Perjanjian 19:16–18. Apa wawasan 
tambahan yang Mosia 3 sampaikan? Bagaimana 
Mosia 3 menolong kita menghargai apa yang terjadi 
dengan Juruselamat?

Bacalah pernyataan berikut dari Penatua James E. 
Talmage dari Kuorum Dua Belas Rasul tentang pende-
ritaan Juruselamat di Taman Getsemani:

“Kesakitan Kristus di taman itu tak 
terpahami oleh pikiran yang terbatas, 
keduanya berhubungan dengan intensitas 
dan penyebab .… Dia bergumul dan 
merintih di bawah beban sedemikian 
rupa yang tak ada satu makhluk lain yang 

pernah hidup di bumi bahkan bisa membayangkannya. 
Itu bukanlah rasa sakit jasmani, tidak juga kepedihan 
mental saja, yang menyebabkan Dia menderita siksaan 
seperti itu sewaktu mengakibatkan darah mengalir dari 
setiap pori; tetapi kesakitan rohani jiwa yang sedemi-
kian rupa hanyalah Allah yang mampu mengalami .… 
Pada jam kepedihan itu Kristus menghadapi dan 
mengatasi segala kengerian yang Setan, ‘penguasa 
dunia ini’ [Yohanes 14:30] dapat timpakan ….

Dengan suatu cara yang sesungguhnya dan sangat 
nyata walaupun tak terpahami bagi manusia, Juruse-
lamat mengambil ke atas diri- Nya beban dosa umat 
manusia sejak Adam sampai akhir dunia” (Jesus the 
Christ, edisi ke- 3 [1916], 613).

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang sebuah pengalaman yang telah menolong Anda 

mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Juruselamat. Bagaimana 
mengingat pengalaman ini menambah sukacita dalam kehidupan 
Anda?

Mosia 3:11–27
Raja Benyamin 
menguraikan bagaimana 
mengatasi manusia alami
Sewaktu Raja Benyamin 
melanjutkan untuk 
mengajar rakyatnya, 
dia mengajar mereka 
bagaimana Pendamaian 
memberkati anak- anak 
Allah. Dia juga meng-
ajarkan bagaimana kita 
dapat mengatasi ma-
nusia alami dan menjadi 
Orang Suci melalui Pen-
damaian Juruselamat.

Ketika Anda memikirkan ten-
tang pengalaman- pengalaman 
rohani yang telah Anda 
peroleh, Roh Kudus bersaksi 
kepada Anda lagi tentang 
kebenaran yang Anda pela-
jari. Mencatat pengalaman- 
pengalaman ini dalam jurnal 
Anda memperlihatkan hasrat 
Anda kepada Tuhan untuk 
mengingat tangan- Nya dalam 
kehidupan Anda dan meno-
long Anda mengingatnya.

Mengingat 
Pengalaman-  
Pengalaman

Untuk memahami dengan lebih baik bagaimana 
Pendamaian memberkati anak- anak Allah, bacalah 
petikan- petikan tulisan suci berikut dan tulislah se-
buah uraian dari kelompok orang yang ayat itu persak-
sikan akan diberkati melalui Pendamaian Yesus Kristus:

• Mosia 3:11   
 

• Mosia 3:16   
 

Adalah penting untuk mengetahui bahwa walaupun 
Yesus Kristus mendamaikan dosa- dosa dari mereka 
yang tidak mengenal Injil—mereka yang meninggal 
dalam ketidaktahuan—mereka masih harus bertobat 
dan menjalankan iman kepada Yesus Kristus di dunia 
roh supaya diselamatkan (lihat A&P 131:6; 138:31–34). 
Juga, Tuhan telah mewahyukan bahwa anak- anak 
dilahirkan tak berdosa dalam pandangan Allah dan 
bahwa Setan tidak memiliki kuasa untuk menggoda 
mereka. Sampai mereka mulai menjadi bertanggung 
jawab pada umur delapan tahun, anak- anak kecil 
diselamatkan melalui Pendamaian Yesus Kristus tanpa 
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perlu bertobat atau dibaptis (lihat Moroni 8:8–15; A&P 
29:46–47; 137:10).

Kita harus bertindak berdasarkan pengetahuan yang 
kita miliki tentang Injil Yesus Kristus. Bacalah Mosia 
3:12–13, dan garis bawahi kata dan ungkapan yang 
mengajarkan bahwa kita dapat diselamatkan dari 
dosa- dosa kita dan bersukacita sewaktu kita men-
jalankan iman kepada Yesus Kristus dan bertobat.

Ingatlah gambaran tentang cawan yang diisi dengan 
“kebahagiaan.” Ingatlah perkataan malaikat yang 
memaklumkan bahwa sukacita datang dengan mema-
hami misi dan Pendamaian Juruselamat (lihat Mosia 
3:4–5). Untuk memahami kebalikan dari gambaran 
ini, bacalah Mosia 3:24–27. Garis bawahi apa yang 
akan diminum oleh mereka yang memilih untuk tidak 
bertobat pada hari penghakiman.

Apa yang akan terjadi kepada mereka yang memilih 
untuk tidak menjalankan iman kepada Yesus Kristus 
dan bertobat?   
 

Setelah mengajarkan kepada rakyatnya tentang Penda-
maian Juruselamat dan perlunya bertobat dan memiliki 
iman kepada Juruselamat, Raja Benyamin mengajar 
rakyatnya bagaimana menanggalkan bagian yang 
penuh dosa dari sifat mereka dan menjadi Orang Suci 
melalui Pendamaian.

Bacalah Mosia 3:19, dan identifikasilah kata atau 
ungkapan apa pun yang tidak Anda pahami. Mung-
kin bermanfaat untuk menuliskan tiga definisi dalam 
tulisan suci Anda di dekat ayat ini. “Manusia alami” 
adalah orang yang memilih untuk dipengaruhi oleh 
nafsu, hasrat, dan selera daging alih- alih dorongan 
Roh Kudus. “Menyerah” berarti tunduk pada sese-
orang atau sesuatu. “Bujukan” adalah ajakan yang 
meyakinkan atau menyenangkan. Mosia 3:19 adalah 
petikan penguasaan ayat suci. Anda mungkin ingin 
menandainya dengan cara yang khusus sehingga Anda 
dapat menemukannya pada waktu mendatang.

 3. Tulislah judul “Menanggalkan Manusia Alami” dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda. Di bawah judul ini, 

buatlah sebuah daftar tentang apa yang Mosia 3:19 ajarkan 
yang harus kita lakukan untuk mengatasi “manusia alami.” Ling-
kari satu tindakan yang Anda rasa akan menjadi paling penting 
bagi Anda untuk dikerjakan pada waktu ini. Buatlah sebuah ren-
cana untuk menerapkan tindakan ini.

Salah satu asas yang Mosia 3:19 ajarkan adalah bahwa 
jika kita menyerah pada bujukan Roh Kudus, kita 
dapat mengatasi manusia alami melalui Pendamaian 
Kristus.

Dengan kata- kata Anda sendiri, apa yang dimaksud 
menyerah “pada bujukan Roh Kudus”?   
 

Bacalah pernyataan berikut dari Penatua Neal A. 
Maxwell dari Kuorum Dua Belas Rasul tentang me-
nanggalkan manusia alami, “Kesalehan pribadi, ibadat, 
doa, dan penelaahan tulisan suci adalah begitu sangat 
penting untuk ‘menanggalkan manusia alami’ (Mo-
sia 3:19)” (“The Tugs and Pulls of the World,” Ensign, 
November 2000, 36).

 4. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Dalam cara apakah Anda beru-

paya untuk menyerah pada bujukan Roh Kudus dalam kehidupan 
Anda?

 5. Apa yang dapat Anda lakukan untuk lebih sepenuh-
nya menyerah “pada bujukan Roh Kudus” dalam kehi-

dupan Anda sendiri? Tulislah sebuah gol dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda untuk menolong Anda meningkat dalam bidang 
ini minggu ini. Anda mungkin mempertimbangkan untuk menger-
jakan salah satu sifat yang menolong Anda menjadi seperti seo-
rang anak, yang terdapat dalam Mosia 3:19—sebagai contoh, 
menjadi lebih tunduk, lembut hati, rendah hati, sabar, penuh de-
ngan kasih, atau bersedia tunduk pada segala sesuatu yang 
Tuhan anggap “patut untuk ditimpakan ke atas” diri Anda.

 6. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
beberapa rintangan dalam kehidupan Anda yang mena-

han Anda dari menyerah kepada Roh yang memikat.

Penguasaan ayat suci—Mosia 3:19
 7. Untuk menolong Anda mengingat atau menghafalkan 
Mosia 3:19, Anda mungkin ingin membacanya terus sam-

pai tiga kali. Pengulangan ini akan menolong Anda menjadi 
familier dengan isi ayat itu. Setelah melakukan hal ini, cobalah 
untuk menulis sebanyak yang Anda dapat dari ayat itu, atau 
gagasan- gagasan dalam ayat tersebut dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda tanpa merujuk pada tulisan suci Anda. Cobalah 
mengulangi ayat itu dengan keras pada berbagai waktu, seperti 
saat Anda berjalan, berolahraga, atau bersiap untuk tidur. De-
ngan melakukan hal ini beberapa hari berturut- turut dapat me-
nolong Anda menghafalkan dan mengingat pentingnya asas- asas 
penting dalam ayat ini.

 8. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 3 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 11: HARI 3

Mosia 4
Pendahuluan
Ajaran- ajaran Raja Benyamin memiliki dampak men-
dalam terhadap orang- orang yang mendengarkannya. 
Orang- orang ini menjalankan iman pada Pendamaian, 
bertobat, dan menerima pengampunan akan dosa- 
dosa mereka. Raja Benyamin kemudian mengajar 
mereka mengenai apa yang harus mereka lakukan un-
tuk mempertahankan pengampunan akan dosa- dosa 
mereka. Dia menyatakan bahwa kita seperti pengemis 
karena kita sepenuhnya bergantung kepada Allah un-
tuk keselamatan kita. Raja Benyamin memperingatkan 
bahwa kita harus selalu menjaga pikiran, perbuatan, 
dan tindakan kita.

Mosia 4:1–8
Khalayak ramai dikuasai oleh Roh dan menerima 
pengampunan akan dosa- dosa mereka
Bayangkan bahwa seorang teman bertanya, bagaimana 
saya dapat mengetahui apakah saya telah diampuni 
dari suatu dosa tertentu? Bagaimana Anda akan me-
nanggapi?

Telaahlah Mosia 4:1–3, dan carilah gagasan- gagasan 
untuk menolong Anda menjawab pertanyaan teman 
Anda. Tulislah bagaimana Anda mungkin menanggapi:  
  
 

Salah satu asas yang diajarkan dalam ayat- ayat ini 
adalah ini: Sewaktu kita menjalankan iman kepada 
Yesus Kristus dan bertobat dengan tulus, kita me-
nerima pengampunan akan dosa- dosa kita.  Per-
tobatan seperti itu adalah suatu unsur penting dalam 
memperoleh sukacita dan damai sejahtera.

Biasanya, ketika seseorang mengajukan pertanyaan 
kepada kita, kita ingin memberikan jawaban. Kali ini, 
sewaktu Anda berpikir tentang bagaimana menjawab 
pertanyaan teman Anda, pertimbangkan bagaimana 
Anda dapat menjawab pertanyaan itu dengan sebuah 
pertanyaan. Pikirkan tentang Mosia 4:1–3 dan pernya-
taan berikut oleh Penatua F. Burton Howard, seorang 
anggota Tujuh Puluh emeritus, “Ketika Anda telah 
bertobat sepenuhnya, Anda merasakan kedamaian 
batin. Anda bagaimanapun mengetahui bahwa Anda 
diampuni karena beban yang telah Anda pikul selama 
begitu lama, semuanya tiba- tiba tidak ada lagi. Itu te-
lah pergi dan Anda tahu itu telah pergi” (“Repentance,” 
Ensign, Mei 1983, 59).

Pikirkan tentang pertanyaan yang dapat Anda ajukan 
kepada teman Anda untuk menolong dia menemukan 
bagaimana kita dapat mengetahui apakah kita telah 
diampuni.

Mungkin bermanfaat untuk memahami dua istilah 
dalam Mosia 4:1–3 sewaktu Anda berpikir tentang 
sebuah pertanyaan untuk diajukan. Melihat diri kita 
dalam “keadaan badani” berarti mengenali kondisi 
kita yang jatuh atau duniawi. Melihat diri kita sebagai 
“bahkan lebih rendah daripada debu bumi” berarti 
bahwa debu bumi patuh pada perintah- perintah Allah 
(lihat Helaman 12:7–8), tetapi anak- anak Allah tidak-
lah selalu patuh pada perintah- perintah- Nya.

Sebuah contoh untuk menjawab pertanyaan teman 
Anda dengan sebuah pertanyaan mungkin: Apakah 
Anda merasakan kedamaian suara hati ketika Anda 
berpikir tentang telah bertobatnya Anda dari dosa 
Anda? Apakah Anda dipenuhi dengan sukacita?

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Rakyat Raja Benyamin diampuni karena “iman yang amat 
besar yang mereka miliki kepada Yesus Kristus” (Mosia 4:3). Apa 
saja tindakan yang tercatat dalam Mosia 4:1–2 yang menunjuk-
kan iman mereka? Apa sikap dan perasaan yang hendaknya 
Anda miliki agar menjadi serupa dengan yang dimiliki rakyat 
Mosia?
 b. Bagaimana Anda dapat menjalankan iman Anda kepada 
Yesus Kristus sewaktu Anda mengupayakan pengampunan akan 
dosa- dosa Anda?

Setelah menyaksikan sikap penuh pertobatan rak-
yatnya, Raja Benyamin mengajarkan kepada mereka 
beberapa hal yang harus mereka lakukan untuk 
memperoleh keselamatan. Sewaktu Anda membaca 
Mosia 4:4–8, carilah apa yang harus kita lakukan untuk 
menerima keselamatan.

Jelaskan atau berilah contoh tentang bagaimana Anda 
sedang berusaha untuk melakukan hal- hal yang Raja 
Benyamin uraikan:

“Menaruh kepercayaan[mu] kepada Tuhan”:   
  
 

“Tekun dalam menaati perintah- perintah- Nya”:   
  
 

“Melanjutkan dalam iman bahkan sampai akhir 
kehidupan[mu]”:   
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Mosia 4:9–30
Raja Benyamin mengajarkan bagaimana mempertahankan 
pengampunan akan dosa- dosa
Setelah orang- orang Nefi menerima pengampunan 
akan dosa- dosa mereka, Raja Benyamin mengajar 
mereka bagaimana mempertahankan (atau menjaga) 
keadaan bersih dan murni itu. Selidiki Mosia 4:9–11, 
26, 28, 30, mencari apa yang harus kita percayai dan 
lakukan untuk mempertahankan pengampunan akan 
dosa- dosa kita. Catatlah apa yang Anda temukan di 
bagan berikut:

Mempertahankan Pengampunan akan Dosa- Dosa

Percaya Melakukan

Raja Benyamin mengajarkan kepada rakyatnya banyak 
hal, seperti yang tercatat dalam Mosia 4:9–30, tetapi 
salah satu asas yang paling penting yang dia ajarkan 
adalah: Jika kita merendahkan hati kita di hadapan 
Allah dan berusaha untuk mengembangkan sikap 
seperti Kristus, kita dapat mempertahankan peng-
ampunan akan dosa- dosa kita.

 2. Raja Benyamin mengajarkan bahwa kita harus “per-
caya kepada Allah” (Mosia 4:9) dan selalu mengingat 

“keagungan Allah” (Mosia 4:11). Dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda, uraikan pengalaman- pengalaman apa yang Anda 
atau seseorang yang Anda kenal miliki yang telah menolong 
Anda menyadari bahwa Allah itu nyata, bahwa Dia penuh kuasa, 
dan bahwa Dia mengasihi Anda. Mengapa Anda pikir adalah 
penting untuk memahami dan mengingat kuasa, kebaikan, dan 
kasih Allah? Ketika Anda mengingat hal- hal ini, bagaimana itu 
memengaruhi kehidupan Anda?

Raja Benyamin menguraikan tindakan orang- orang 
yang berusaha untuk mempertahankan pengampunan 
akan dosa- dosa mereka. Telaahlah Mosia 4:12–16 
untuk mempelajari beberapa tindakan yang Raja 
Benyamin identifikasikan. (Kata menyokong dalam Mo-
sia 4:16 berarti memberikan pertolongan atau bantuan 
pada waktu dibutuhkan).

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang bagaimana tindakan- tindakan yang diuraikan 

oleh Raja Benyamin memperlihatkan bahwa seseorang sedang 
berusaha untuk mempertahankan pengampunan akan dosa- 
dosanya. Dapatkah Anda mencatat beberapa tindakan lain yang 

akan memperlihatkan seseo-
rang sedang berusaha untuk 
mempertahankan pengam-
punan akan dosa- dosa? Catat-
lah satu cara atau lebih ketika 
Anda telah memberikan so-
kongan kepada mereka yang 
membutuhkan.

Raja Benyamin mem-
bandingkan kita dengan 
seorang pengemis, 
karena kita sepenuhnya 
bergantung kepada Allah 
untuk segala sesuatu 
yang kita miliki. Analogi 
ini dapat menolong kita 
menghargai berkat- 
berkat yang telah kita te-
rima dari Tuhan. Bacalah 
Mosia 4:19–21, mencari 
bagaimana kita masing- 
masing seperti pengemis 
dalam pandangan Allah.

Pikirkan tentang keter-
gantungan Anda kepada 
Allah. Apakah satu berkat 
yang Anda dapat berte-
rima kasih kepada Bapa Surgawi pada saat ini?

Setelah mengajarkan bahwa kita terus- menerus mem-
butuhkan bantuan dari Allah, Raja Benyamin meminta 
kita untuk berpikir tentang bagaimana kita hendaknya 
memperlakukan mereka yang meminta bantuan kita. 
Telaahlah Mosia 4:26–27, mencari bagaimana kita hen-
daknya memperlakukan mereka yang membutuhkan.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, catatlah 
jawaban Anda terhadap pertanyaan berikut: Bagaimana 

mengingat ajaran- ajaran Raja Benyamin dalam Mosia 4 dapat 
menolong Anda menjadi lebih penuh belas kasih kepada mereka 
yang membutuhkan secara rohani atau jasmani?

 5. Gunakan beberapa saat untuk merenungkan tulisan 
suci yang telah Anda telaah hari ini. Pernahkah Anda me-

rasakan kesan dari Roh Kudus tentang apa yang hendaknya Anda 
lakukan, berdasarkan pada apa yang Anda pelajari dari ajaran- 
ajaran Raja Benyamin? Tulislah kesan ini dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda.
Ingatlah bahwa Tuhan memiliki kasih yang mendalam 
bagi Anda. Sewaktu Anda bertobat dari perbuatan 
keliru apa pun dan melakukan yang terbaik untuk 
mengikuti teladan Juruselamat, Anda dapat memper-
tahankan pengampunan akan dosa- dosa Anda.

Penatua Richard G. Scott dari 
Kuorum Dua Belas Rasul men-
dorong kita untuk menuliskan 
kesan- kesan yang kita terima, 
“Tuliskanlah pada sebuah 
tempat yang aman hal- hal 
penting yang Anda pelajari 
dari Roh. Anda akan mene-
mukan bahwa sewaktu Anda 
menuliskan kesan- kesan yang 
berharga, sering kali lebih ba-
nyak yang akan datang. Juga, 
pengetahuan yang Anda per-
oleh akan tersedia di sepan-
jang kehidupan Anda. Selalu, 
siang atau malam, di mana 
pun Anda berada, apa pun 
yang sedang Anda lakukan, 
berupayalah untuk mengenali 
dan menanggapi arahan Roh” 
(“To Acquire Knowledge and 
the Strength to Use It Wisely,” 
Ensign, Juni 2002, 32).

Menulis Kesan- Kesan 
yang Anda Terima
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Penguasaan ayat suci—Mosia 4:30
Bacalah dengan keras Mosia 4:30. Apakah hubungan 
antara pikiran Anda, perkataan Anda, dan perbuatan 
Anda?

Presiden Ezra Taft Benson menguraikan hubungan ini, 
“Berpikirlah dengan pikiran yang bersih. Mereka yang 
berpikir dengan pikiran yang bersih tidak melakukan 
perbuatan yang kotor. Anda tidak hanya bertanggung 
jawab di hadapan Allah atas tindakan Anda tetapi 
juga atas pengendalian pikiran Anda .… Pepatah lama 
masih benar bahwa Anda menabur pikiran dan Anda 
menuai tindakan, Anda menabur tindakan dan Anda 
menuai kebiasaan, Anda menabur kebiasaan dan 
Anda menuai karakter, dan karakter Anda menentu-
kan takdir kekal Anda. ‘Sebagaimana orang berpikir, 
demikianlah dia adanya’ (lihat Amsal 23:7). (dalam 
Conference Report, Oktober 1964, 60).

 6. Sewaktu Anda belajar mengendalikan pikiran Anda, 
Anda akan menuai berkat menjadi lebih seperti Kristus 

dalam perkataan dan tindakan Anda. Dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda, tulislah satu cara atau lebih di mana Anda da-
pat mengendalikan pikiran Anda dan menjaga hal itu lebih se-
perti Kristus.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 4 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

Pikiran

Perkataan

Perbuatan

UNIT 11: HARI 4

Mosia 5–6
Pendahuluan
Mosia 5 mengakhiri ceramah Raja Benyamin kepada 
rakyatnya yang dimulai dalam Mosia 2. Sebagai hasil 
dari iman mereka pada perkataan Raja Benyamin, 
orang- orang mengalami perubahan hati yang hebat. 
Mereka masuk ke dalam perjanjian dengan Allah dan 
mengambil ke atas diri mereka nama Yesus Kristus. 
Seperti yang tercatat dalam Mosia 6, Raja Benyamin 
mengalihkan kekuasaan pemerintahannya atas keraja-
annya kepada putranya, Mosia, dan Mosia memerintah 
dalam kesalehan, mengikuti teladan ayahnya.

Mosia 5:1–4
Rakyat Raja Benyamin mengalami perubahan yang hebat
Pikirkan tentang pertanyaan- pertanyaan berikut: 
Pernahkan Anda berkeinginan bahwa Anda dapat 
mengubah sesuatu tentang diri Anda? Apa yang Anda 
lakukan tentang hal itu?

Penatua David A. Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul 
menguraikan perlunya bagi kita untuk mengalami 
perubahan yang hebat dalam kehidupan kita, “Sifat 
sejati dari Injil Yesus Kristus memerlukan perubahan 
yang mendasar dan permanen dalam sifat alami kita 
yang dimungkinkan melalui ketergantungan kita pada 
‘jasa, dan belas kasihan, serta kasih karunia Mesias 
yang Kudus’ (2 Nefi 2:8). Sewaktu kita memilih untuk 
mengikuti Tuhan, kita memilih untuk diubah—untuk 
dilahirkan secara rohani” (“Kamu Harus Dilahirkan 
Kembali,” Ensign atau Liahona, Mei 2007, 20).

Anda mungkin ingin menuliskan ungkapan berikut 
dalam tulisan suci Anda di sebelah Mosia 5:2: “Se-
waktu kita memilih untuk mengikuti Sang Guru, kita 
memilih untuk diubah.”

Menurut Anda dalam cara apakah kita memilih untuk 
berubah ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus 
Kristus?   
 

Kajilah ulang ringkasan pasal untuk Mosia 3 dan Mo-
sia 4 untuk mengingat fokus utama tentang ceramah 
Raja Benyamin. Pada akhir khotbahnya, Raja Benyamin 
bertanya kepada orang- orang apakah mereka memer-
cayai perkataan yang telah dia ajarkan kepada mereka 
tentang Pendamaian Yesus Kristus (lihat Mosia 5:1). 
Bacalah Mosia 5:2–4, dan carilah perubahan apa dalam 
hati orang- orang setelah mereka mendengarkan pada 
perkataan raja mereka. Sewaktu Anda membaca, akan 
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bermanfaat untuk diketahui bahwa “watak” (Mosia 
5:2) merujuk pada sikap, hasrat, atau perangai individu.

Bacalah pernyataan berikut dari Penatua 
David A. Bednar, “Injil Yesus Kristus 
mencakup jauh lebih banyak selain 
menghindari, mengatasi, serta dibersih-
kan dari dosa dan pengaruh buruk dalam 
kehidupan kita; itu pada pokoknya juga 

menuntut untuk melakukan kebaikan, menjadi baik, 
dan menjadi lebih baik .… Untuk mengalami hati kita 
diubah oleh Roh Kudus sehingga ‘[kita] tidak memiliki 
lagi watak untuk melakukan yang jahat, tetapi melaku-
kan yang baik secara berkelanjutan’ (Mosia 5:2), 
seperti yang rakyat Raja Benyamin lakukan, adalah 
tanggung jawab yang telah kita terima melalui perjan-
jian. Perubahan yang hebat tidaklah sekadar hasil dari 
bekerja lebih keras atau mengembangkan disiplin 
individu yang lebih besar. Alih- alih, itu adalah akibat 
dari perubahan mendasar dalam hasrat kita, motif kita, 
dan sifat kita yang dimungkinkan melalui Pendamaian 
Kristus Tuhan. Tujuan rohani kita adalah untuk menga-
tasi baik dosa maupun hasrat untuk berdosa” (“Clean 
Hands and a Pure Heart,” Ensign, November 2007, 
81–82).

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Menurut Anda apakah artinya mengalami “perubahan yang 
hebat” dalam hati Anda? (Mosia 5:2).
 b. Kapankah kita memilih untuk mengikuti Yesus Kristus, me-
ngapa kita perlu mengubah watak kita dan bukan hanya peri-
laku kita?
 c. Mengapa Anda pikir Pendamaian Yesus Kristus perlu untuk 
perubahan yang terjadi dalam diri kita?

Telaahlah Mosia 5:2, 4, mencari apa yang orang- orang 
lakukan yang memperkenankan perubahan hati yang 
hebat terjadi dalam diri mereka. Anda boleh menandai 
hal- hal ini dalam tulisan suci Anda. Ingatlah bahwa 
perkataan Raja Benyamin adalah tentang kuasa Penda-
maian Yesus Kristus, dan orang- orang memiliki iman 
yang besar pada perkataan ini.

Salah satu asas yang kita pelajari dari ayat- ayat ini 
adalah ini: Sewaktu kita menjalankan iman kepada 
Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus, kita da-
pat mengalami perubahan hati yang hebat.

 2. Berdasarkan pada penelaahan Anda terhadap Mosia 
5:1–4 dan asas di atas, tulislah dalam jurnal penelaahan 

tulisan suci Anda apa yang dapat Anda lakukan untuk menjalan-
kan lebih banyak iman kepada Juruselamat. Apa hal- hal khusus 
yang dapat Anda lakukan, mulai hari ini, untuk menjalankan le-
bih banyak iman sehingga Anda dapat mendorong dan memeli-
hara perubahan hati yang hebat dalam kehidupan Anda?

Mosia 5:5–15
Rakyat Raja Benyamin masuk ke dalam perjanjian dengan 
Allah dan diberi nama baru
Setelah rakyat Raja Benyamin mengalami perubahan 
hati yang hebat, mereka berhasrat untuk masuk ke 
dalam perjanjian dengan Tuhan. Identifikasilah kata 
atau ungkapan dalam Mosia 5:5 yang memperlihatkan 
tingkat komitmen yang rakyat Raja Benyamin rasakan 
terhadap membuat dan menaati perjanjian ini.

Ketika kita membuat perjanjian dengan Allah, Dia 
menetapkan syarat- syarat untuk perjanjian itu, dan kita 
sepakat pada syarat- syarat tersebut. Kemudian Allah 
menjanjikan kepada kita berkat- berkat tertentu untuk 
kepatuhan kita (lihat A&P 82:10). Membuat perjanjian 
adalah satu cara kita memperlihatkan kepada Tuhan 
bahwa kita tulus dalam hasrat kita untuk melayani- Nya.

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apa ungkapan- ungkapan dalam Mosia 5:5 yang mengingat-
kan kita tentang janji- janji yang kita perbarui tiap kali kita 
mengambil sakramen?
 b. Menurut Anda apakah membuat dan menaati perjanjian me-
nolong Anda memelihara “perubahan hati” yang hebat? 

Merujuklah kembali pada Mosia 1:11–12. Salah satu 
tujuan Raja Benyamin mengumpulkan rakyatnya ada-
lah memberikan nama kepada mereka. Bacalah Mosia 
5:6–7, dan tandai nama yang Raja Benyamin berikan 
kepada rakyatnya setelah mereka membuat perjanjian 
mereka dengan Tuhan.

Ayat- ayat ini mengajarkan asas ini: Kita mengam-
bil ke atas diri kita nama Yesus Kristus melalui 
perjanjian- perjanjian sakral.  Bacalah Mosia 5:8–14, 
dan carilah mengapa perlu bagi kita untuk mengambil 
ke atas diri kita nama Yesus Kristus.

Apa saja berkat- berkat dari memiliki nama Yesus 
Kristus tertulis dalam hati kita?   
 

Apakah yang dapat menyebabkan nama itu “dihapus-
kan” dari hati Anda atau hati seseorang?   
 

Bacalah Mosia 5:15, dan carilah janji- janji yang 
Tuhan buat kepada mereka yang menaati perjanjian- 
perjanjian mereka.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
bagaimana perasaan Anda ketika Anda berpikir tentang 

memiliki nama Yesus Kristus tertulis dalam hati Anda. Tulislah 
satu alasan atau lebih mengapa Anda ingin menyimpan nama ini 
dan tidak pernah kehilangan hal itu.
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Mosia 6:1–7
Mosia mulai memerintah sebagai raja
Bacalah Mosia 6:3, dan identifikasilah apa yang Raja 
Benyamin lakukan sebelum dia membubarkan kha-
layak ramai.

Apa yang Raja Benyamin lakukan untuk menolong 
rakyatnya mengingat perjanjian- perjanjian yang telah 
mereka buat?   
 

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulis-
kanlah bagaimana para pemimpin imamat dan guru me-

nolong Anda menaati perjanjian- perjanjian Anda.

Raja Benyamin meninggal tiga tahun setelah dia mem-
berikan ceramahnya. Bacalah Mosia 6:6–7, dan carilah 
bagaimana Raja Mosia mengikuti teladan ayahnya 
sebagai pemimpin yang saleh.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 5–6 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 12: HARI 1

Mosia 7–8
Pendahuluan
Raja Mosia adalah putra Raja Benyamin, yang adalah 
putra dari Mosia pertama yang disebutkan dalam Kitab 
Mormon. Kira- kira 80 tahun sebelum Mosia menjadi 
raja, seorang pria bernama Zenif memimpin sekelom-
pok orang Nefi dari Zarahemla untuk kembali tinggal 
di tanah Nefi (lihat Omni 1:27–30). Mosia 7 menjelas-
kan bahwa Raja Mosia mewenangkan “seorang pria 
yang kuat dan perkasa” bernama Amon (Mosia 7:3) 
dan sebuah kelompok kecil untuk melakukan perja-
lanan ke tanah Nefi (kadang- kadang disebut tanah 
Lehi- Nefi) serta memastikan nasib kelompok Zenif. 
Amon menemukan keturunan dari orang- orang Zenif, 
yang sekarang dipimpin oleh cucu lelaki Zenif, Limhi. 
Kedatangan Amon mendatangkan harapan kepada 
Limhi dan rakyatnya, yang kedurhakaan mereka telah 
menyebabkan mereka berada dalam perbudakan 
orang- orang Laman. Sebelumnya, saat berusaha 
untuk menemukan Zarahemla dan meminta bantuan, 

sekelompok orang Limhi menemukan 24 lempengan 
emas dengan ukiran di atasnya. Ketika Limhi berta-
nya kepada Amon apakah dia dapat menerjemahkan 
ukiran itu, Amon menjelaskan bahwa seorang pelihat, 
seperti Raja Mosia, dapat menerjemahkan catatan- 
catatan kuno.
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Ikhtisar Mosia 7–24
Pernahkah Anda ingin dibebaskan dari perasaan 
buruk, situasi yang penuh rasa sakit, tantangan atau 
keadaan yang menyesakkan, atau rasa bersalah dari 
dosa? Pengalaman orang- orang yang akan Anda 
telaah tentangnya dalam Mosia 7–24 dapat mengajar 
Anda tentang pembebasan—ke mana mengupaya-
kannya, bagaimana mengundangnya, dan bahkan 
bagaimana menunggunya. Perhatikan cara- cara Anda 
dapat menerapkan kisah tentang orang- orang Zenif 
dan keturunan mereka bagi kehidupan Anda sendiri, 
termasuk hasrat untuk pembebasan dari sesuatu yang 
menindas Anda.

Sebelum menelaah Mosia 7, akan bermanfaat bagi 
Anda untuk menjadi familier dengan berbagai per-
jalanan yang tercatat dalam Mosia 7–24. Kegiatan 
berikut akan memberikan kepada Anda sebuah 
ikhtisar tentang perjalanan- perjalanan ini, yang terjadi 
selama suatu periode kira- kira 80 tahun (200 SM. 
sampai 120 SM.). Informasi di kotak- kotak yang terarsir 
pada bagan menjelaskan apa yang terjadi di antara 
perjalanan- perjalanan itu.

Perja-
lanan

Siapa yang Melakukan Perjalanan dan Ke 
Mana

1 Zenif dan orang- orang Nefi yang lain melakukan 
perjalanan dari Zarahemla ke tanah Nefi, 
yang telah diduduki oleh orang- orang Laman. 
Orang- orang Nefi ini bertikai di antara mereka 
sendiri, dan orang- orang yang selamat kembali 
ke Zarahemla (lihat Omni 1:27–28; Mosia 9:1–2).

2 Zenif dan yang lain meninggalkan Zarahemla dan 
bermukim di tanah Nefi (lihat Omni 1:29–30; 
Mosia 9:3–7)

Setelah Zenif meninggal, putranya, Nuh memerintah 
dalam kejahatan. Tuhan mengutus Nabi Abinadi untuk 
memperingatkan orang- orang agar bertobat. Alma, salah 
seorang imam Raja Nuh, mematuhi pesan Abinadi dan 
mengajarkannya kepada yang lain (lihat Mosia 11–18).

3 Alma melarikan diri ke Perairan Mormon dan 
kemudian memimpin sekelompok orang percaya 
ke tanah Helam (lihat Mosia 18:4–5, 32–35; 
23:1–5, 19–20).

Tanah Zarahemla

Tanah Nefi 
(Lehi- Nefi)

Dua Puluh Empat 
Lempengan Emas 

(Kitab Eter)

Tanah Helam

Perairan Mormon

Reruntuhan Bangsa Yared 
(Tidak diketahui seberapa jauh ke utara dari 
Zarahemla letak tanah orang- orang Yared).
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Perhatikan catatan kaki b untuk Mosia 7:14 merujuk 
Anda pada Mosia 21:25–26. Bacalah ayat- ayat ini 
untuk memahami lebih lanjut mengapa Limhi “amat 
gembira” ketika tahu dari mana Amon telah datang.

Dengan menggunakan 
apa yang Anda pelajari 
dalam Mosia 21:25–26, 
jelaskan secara singkat 
mengapa Limhi begitu 
gembira ketika tahu 
bahwa Amon berasal dari 
Zarahemla:  
 
 
 

Kelompok yang Limhi 
utus untuk mencari 
bantuan menemukan 
reruntuhan bangsa Yared. 
Mereka secara salah 
memercayai itu adalah 
Zarahemla dan bahwa 
orang- orang Nefi telah 
dihancurkan (lihat perja-
lanan 4 pada peta). Anda 
akan mempelajari tentang bangsa Yared dalam kitab Eter.

Raja Limhi mengumpulkan rakyatnya untuk memper-
kenalkan Amon kepada mereka. Limhi berbicara kepada 
rakyatnya tentang perbudakan mereka oleh orang- orang 
Laman dan mengungkapkan harapan bahwa Allah akan 
segera membebaskan mereka (lihat Mosia 7:17–19). 
Bacalah Mosia 7:20, 24–26, dan tandai alasan mengapa 
rakyat Limhi dibawa ke dalam perbudakan. (Nabi yang 
disebut dalam Mosia 7:26 adalah Abinadi, yang orang- 
orang telah bakar sampai mati selama pemerintahan 
Raja Nuh, sebelum Amon tiba di tanah itu).

Anda mungkin ingin menandai ungkapan “besarlah 
alasan yang kita miliki untuk berduka nestapa” dalam 

Catatan kaki memuat rujukan 
bermanfaat pada tulisan 
suci lain serta topik terkait 
dalam indeks dan Penuntun 
Topik. Menggunakan catatan 
kaki menolong Anda lebih 
memahami ajaran- ajaran 
dan asas- asas, alur kisah, 
serta kata- kata atau konsep 
yang sulit. Cobalah menelaah 
catatan kaki untuk beberapa 
ayat atau sebuah pasal se-
waktu Anda membaca tugas 
Anda. Pertimbangkan untuk 
menandai catatan kaki yang 
sangat bermanfaat.

Menggunakan 
Catatan Kaki

Perja-
lanan

Siapa yang Melakukan Perjalanan dan Ke 
Mana

Orang- orang Laman menyerang rakyat Nuh di tanah Nefi. Nuh 
kemudian terbunuh, dan putranya, Limhi memerintah. Rakyat 
Limhi berada dalam perbudakan orang- orang Laman (lihat 
Mosia 19–20).

4 Limhi mengutus sekelompok orang Nefi untuk 
menemukan Zarahemla. Setelah tersesat di 
padang belantara, kelompok itu menemukan 
reruntuhan suatu bangsa yang telah hancur dan 
sebuah catatan yang tertulis pada 24 lempengan 
emas (lihat Mosia 8:7–9; 21:25–27).

5 Amon dan 15 orang lainnya melakukan 
perjalanan dari Zarahemla untuk menemukan 
mereka yang telah kembali ke tanah Nefi (lihat 
Mosia 7:1–6; 21:22–24).

6 Limhi dan rakyatnya melarikan diri dari 
orang- orang Laman dan dipimpin oleh Amon dan 
saudara- saudaranya ke Zarahemla (lihat Mosia 
22:10–13).

Setelah rakyat Limhi melarikan diri, orang- orang Laman 
mengirim pasukan menyusul mereka. Pasukan itu tersesat 
di padang belantara ketika mereka menemukan Alma 
dan orang- orangnya di tanah Helam. Orang- orang Laman 
membawa mereka ke dalam perbudakan. Orang- orang Alma 
berdoa memohon bantuan untuk melarikan diri (lihat Mosia 
22–24).

7 Tuhan membebaskan Alma dan orang- orangnya 
dan menuntun mereka ke Zarahemla (lihat Mosia 
24:20–25).

Masukkan nomor dari tiap perjalanan di lingkaran 
yang sesuai pada peta.

Mosia 7:1–8:4
Amon menemukan tanah Nefi (Lehi–Nefi), dan Raja 
Limhi menguraikan bagaimana rakyatnya jatuh ke dalam 
perbudakan
Dalam Mosia 7, Amon dan 15 pria kuat lainnya mela-
kukan perjalanan dari Zarahemla untuk mempelajari 
apa yang terjadi dengan orang- orang yang telah Zenif 
pimpin ke tanah Nefi 80 tahun sebelumnya (lihat 
Mosia 7:2; lihat juga perjalanan 5 pada peta). Setelah 
mereka tiba di tanah Nefi, Amon dan tiga dari sauda-
ranya ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara 
(lihat Mosia 7:6–11). Setelah dua hari mereka dibawa 
keluar dari penjara dan ditanyai oleh Raja Limhi, yang 
adalah cucu lelaki Zenif. Bacalah Mosia 7:12–15 untuk 
melihat bagaimana Amon menjelaskan kehadirannya 
di tanah Nefi dan bagaimana Limhi menanggapi.



130

Mosia 7:24 untuk menolong Anda mengingat bahwa 
kedurhakaan, atau dosa, memiliki akibatnya. Dalam 
hal ini, banyak orang yang terbunuh sewaktu orang- 
orang Laman menyerang dan orang- orang dibawa ke 
dalam perbudakan. Berduka nestapa berarti merasa-
kan kesedihan atau penyesalan. Renungkan sejenak 
apakah Anda pernah berduka nestapa “karena kedur-
hakaan.”

Walaupun adalah lebih baik untuk tidak berdosa, bela-
jar dari kesalahan Anda, berpaling kepada Allah untuk 
bantuan, dan bertobat membawa Anda lebih dekat 
kepada Allah. Bacalah Mosia 7:29–32, dan carilah lebih 
banyak bukti bahwa Limhi memahami hubungan an-
tara kedurhakaan rakyatnya dan dukacita yang mereka 
alami. (“Menuai sekam” dalam ayat 30 berarti mene-
rima sesuatu yang tak berguna; “menuai angin timur” 
dalam ayat 31 berarti dihancurkan).

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal tulisan suci Anda:

 a. Dalam cara- cara apakah akibat bagi dosa dapat bermanfaat 
dalam kehidupan kita? Bagaimana kita dapat menerapkan pem-
belajaran kita dan tidak mengulang dosa itu?
 b. Mengapa penting untuk mengenali dan mengakui betapa se-
riusnya dosa- dosa kita? Mengapa penting untuk merasakan du-
kacita menurut kehendak Allah bagi hal itu? (lihat 2 Korintus 
7:10; dukacita menurut kehendak Allah adalah kesadaran bahwa 
tindakan kita telah menyinggung Bapa kita di Surga). Mengapa 
penting untuk tidak menunda mengenali dan merasakan duka-
cita bagi dosa- dosa kita?

Setelah Limhi menjelaskan kepada rakyatnya keseri-
usan dosa- dosa mereka, dia mendorong mereka untuk 
melakukan hal- hal tertentu. Tandai apa yang Limhi 
dorong rakyatnya untuk lakukan dalam Mosia 7:33.

Dari pengalaman rakyat Limhi, kita belajar bahwa me-
ngenali kedurhakaan kita dan merasakan dukacita 
menurut kehendak Allah bagi hal itu dapat me-
nuntun kita untuk berpaling kepada Tuhan untuk 
pembebasan.

Bayangkan bahwa seorang teman atau anggota ke-
luarga merasakan penyesalan atas dosa- dosanya dan 
memiliki hasrat yang tulus untuk bertobat dan berpa-
ling kepada Tuhan tetapi tidak yakin bagaimana cara 
melakukannya. Selidiki Mosia 7:33, dan tinjau ulang 
ungkapan yang mengajarkan bagaimana cara untuk 
benar- benar “berpaling kepada Tuhan.”

 2. Dalam jurnal tulisan suci Anda, tulislah sepucuk surat 
kepada teman atau anggota keluarga ini yang mengajar 

dia bagaimana cara berpaling kepada Tuhan. Bagikan tiga ung-
kapan dari Mosia 7:33 yang Anda temukan, dan jelaskan makna 
dari tiap ungkapan baik dengan (1) menguraikannya dengan 
kata- kata Anda sendiri maupun dengan (2) memberikan sebuah 

contoh tentang tindakan atau sikap apa yang mungkin kita lihat 
dalam kehidupan seseorang yang sedang berusaha untuk mene-
rapkan ungkapan itu.

Pertimbangkan apakah Anda memiliki dosa yang Anda 
belum bertobat darinya yang dapat menyebabkan 
dukacita dan penyesalan bagi Anda serta mereka yang 
Anda kasihi. Penatua Richard G. Scott dari Kuorum 
Dua Belas Rasul memberikan nasihat berikut tentang 
awal dari proses pertobatan, “Telaah dan renungkan 
untuk menentukan betapa seriusnya Tuhan mende-
finisikan pelanggaran Anda. Itu akan mendatangkan 
dukacita dan penyesalan yang menyembuhkan. Itu 
juga akan mendatangkan hasrat yang tulus untuk ber-
ubah dan kesediaan untuk tunduk pada setiap syarat 
bagi pengampunan” (“Finding Forgiveness,” Ensign, 
Mei 1995, 76).

Mosia 8:5–21
Amon mempelajari tentang 24 lempengan bangsa Yared 
dan memberi tahu Limhi tentang seorang pelihat yang 
dapat menerjemahkannya
Ingatlah dari perjalanan 4 pada peta di awal pelajaran 
ini bahwa orang- orang yang berusaha untuk menemu-
kan jalan ke Zarahemla menemukan reruntuhan suatu 
bangsa yang seluruhnya telah dihancurkan. Mereka 
juga menemukan 24 lempengan emas yang mereka 
bawa kembali kepada Limhi (lihat Mosia 8:5–9). Limhi 
menanyakan kepada Amon apakah dia tahu tentang 
siapa pun yang memiliki kemampuan untuk menerje-
mahkan lempengan- lempengan itu (lihat Mosia 8:12). 
Amon menjelaskan bahwa beberapa individu dapat 
diberi kuasa dari Allah untuk menerjemahkan. Bacalah 
Mosia 8:13, dan tandai apa yang Amon sebut mereka 
yang telah diberi kemampuan ini.

Amon menjelaskan bahwa Mosia, Raja bangsa Nefi 
di Zarahemla, adalah seorang pelihat. Selidiki Mosia 
8:16–18, dan tandai kemampuan- kemampuan yang 
diberikan kepada seorang pelihat di samping kuasa 
untuk menerjemahkan.

Ayat- ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan membe-
rikan para nabi, pelihat, dan pewahyu untuk 
bermanfaat bagi umat manusia.  Dewasa ini, setiap 
anggota Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas 
Rasul adalah seorang nabi, pelihat, serta pewahyu.

Penatua Neil L. Andersen dari Kuorum Dua Belas 
Rasul mengajarkan, “Kelima belas pria ini yang kita 
dukung sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu diberi ku-
asa ilahi untuk melihat apa yang kadang- kadang tidak 
[orang lain] lihat” (“Waspadalah terhadap Kejahatan 
di Balik Mata yang Tersenyum,” Ensign atau Liahona, 
Mei 2005, 47).
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 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal tulisan suci Anda:

 a. Mengapa Anda pikir adalah bijak untuk mendengarkan me-
reka yang dapat melihat hal- hal yang Anda tidak dapat lihat?
 b. Bagaimana Anda telah memperoleh manfaat dari mende-
ngarkan para nabi, pelihat, dan pewahyu?
 c. Apa saja cara- cara yang dapat Anda pelajari dari para nabi, 
pelihat, dan pewahyu modern?

 4. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 7–8 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 12: HARI 2

Mosia 9–10
Pendahuluan
Selama pemerintahan Raja Benyamin, Zenif memim-
pin sekelompok orang Nefi dari Zarahemla untuk 
bermukim di antara orang- orang Laman di tanah 
Nefi. Karena raja orang Laman merencanakan untuk 

membawa orang- orang Zenif ke dalam perbudakan, 
dia memperkenankan mereka untuk tinggal. Tradisi 
dan kebencian orang- orang Laman yang salah terha-
dap orang- orang Nefi pada akhirnya mengakibatkan 
peperangan. Ketika orang- orang Laman berupaya 
untuk membawa mereka ke dalam perbudakan, orang- 
orang Zenif berpaling kepada Tuhan, yang mem-
perkuat mereka dan menolong mereka menghalau 
orang- orang Laman dari tanah mereka.

Mosia 9:1–13
Zenif memimpin sekelompok orang Nefi untuk kembali ke 
tanah Nefi
Pernahkah Anda sangat menginginkan sesuatu? Hari 
ini Anda akan mempelajari tentang seorang pria yang 
sangat menginginkan sesuatu dan akibat dari tindak-
annya terhadap hasratnya.

Lihatlah peta tentang perjalanan- perjalanan dari pel-
ajaran yang lalu. Apakah Anda ingat perjalanan Amon 
ketika dia menemukan Limhi dan rakyatnya? Bukalah 
tulisan suci Anda pada Mosia 7–8, dan lihatlah tang-
gal ketika peristiwa- peristiwa dalam pasal- pasal ini 
terjadi (ditemukan baik di bawah halaman itu maupun 
di judul pasal). Bandingkan itu dengan tanggal yang 
berhubungan dengan Mosia 9:1. Berapa tahun kita 
kembali pada masa antara Mosia 8 dan Mosia 9?

Bacalah kata pengantar 
Mormon untuk catatan 
Zenif tepat sebelum 
Mosia 9.

 Zenif, kakek Limhi, 
memimpin sekelompok 
orang Nefi untuk kembali 
ke tanah Nefi. Bacalah 
Mosia 9:1–4 tentang apa 
yang Zenif lakukan untuk 
memperoleh apa yang 
dia inginkan. Dia mengi-
nginkan sesuatu dengan 
begitu kuatnya sehingga 
dia mungkin telah lalai 
mempertimbangkan ke 
mana hasratnya akan menuntun. (Menjadi “terlalu–ber-
semangat” berarti sangat berhasrat secara berlebihan 
atau secara berlebihan tertarik pada sesuatu).

 Sifat terlalu bersemangat Zenif mengakibatkan dia 
ditipu oleh raja orang Laman. Bacalah Mosia 9:5–7, 10 
untuk melihat akibat dari sifat terlalu bersemangatnya 
Zenif.

 1. Tulislah jawaban atas pertanyaan- pertanyaan dalam 
jurnal penelaahan Anda:

Ambillah kesempatan untuk 
memerhatikan tanggal- 
tanggal dalam Kitab Mormon. 
Membiasakan diri dengan 
tanggal- tanggal ini (dite-
mukan baik di catatan kaki 
maupun di ringkasan pasal) 
akan menolong Anda lebih 
memahami urutan peristiwa 
yang Anda telaah.

Tanggal- Tanggal 
dalam Tulisan Suci
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 a. Apakah yang Zenif lalai untuk kenali karena hasratnya yang 
terlalu bersemangat untuk mendapatkan tanah Nefi?
 b. Apa saja contoh modern tentang apa yang sebagian kaum 
muda mungkin terlalu bersemangat untuk peroleh?
 c. Menurut Anda apakah bahaya dari menjadi lambat untuk 
mengingat Tuhan sewaktu Anda membuat pilihan- pilihan dalam 
kehidupan Anda?

Setelah 12 tahun, orang- orang Zenif telah menjadi 
sangat makmur. Raja orang Laman menjadi gugup 
bahwa dia tidak akan dapat membawa mereka ke 
dalam perbudakan menurut rancangan awalnya, se-
hingga raja itu mempersiapkan rakyatnya untuk pergi 
berperang melawan mereka (lihat Mosia 9:11–13).

Mosia 9:14–10:22
Orang- orang Laman berusaha untuk membawa 
orang- orang Zenif ke dalam perbudakan
Lingkari bidang- bidang berikut mana pun dalam 
kehidupan Anda di mana Anda ingin memiliki lebih 
banyak dukungan atau kekuatan: pekerjaan sekolah, 
menahan godaan, hubungan dengan teman, kepe-
mimpinan, pekerjaan, hubungan dengan anggota 
keluarga, mengembangkan keterampilan, talenta, dan 
kemampuan.

Sewaktu Anda menelaah Mosia 9–10, perhatikan se-
buah asas yang akan menolong Anda memahami apa 
yang harus dilakukan untuk menerima lebih banyak 
kekuatan dalam bidang- bidang ini dari kehidupan 
Anda. Mosia 9–10 memuat sebuah catatan tentang 
dua masa berbeda ketika orang- orang Laman datang 
untuk bertempur melawan Zenif dan orang- orangnya.

 2. Salinlah bagan berikut ke dalam jurnal tulisan suci 
Anda, dengan meninggalkan cukup ruang di bawah tiap 

rujukan tulisan suci untuk menuliskan jawaban. Telaahlah ayat- 
ayat yang diindikasikan, dan carilah apa yang orang- orang Zenif 
dan orang- orang Laman lakukan untuk menemukan kekuatan. 
Isilah bagan dengan informasi yang Anda temukan.

Apakah 
yang orang- 
orang laku-
kan untuk 
mempersi-
apkan diri?

Apakah yang 
mereka la-
kukan untuk 
menaruh 
kepercayaan 
mereka ke-
pada Tuhan?

Apakah 
hasilnya?

Zenif dan 
rakyatnya

Mosia 
9:14–16

Mosia 9:17 Mosia 
9:18

Orang- Orang 
Laman

Mosia 
10:6–8

Mosia 10:11 Mosia 
10:19–20

• Apa saja kesamaan yang dapat Anda lihat antara ba-
gaimana orang- orang Zenif dan orang- orang Laman 
menjajaki pertempuran itu?   
 

• Apa saja perbedaan yang dapat Anda lihat antara 
bagaimana orang- orang Zenif dan orang- orang 
Laman menjajaki pertempuran itu?   
 

Satu pelajaran yang kita pelajari dari Mosia 9:17–18 
adalah bahwa Tuhan akan memperkuat kita se-
waktu kita melakukan segala yang dapat kita laku-
kan dan menaruh kepercayaan kita kepada- Nya.

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Dalam bidang- bidang apakah dari 

kehidupan saya yang dapat saya percayakan pada Tuhan dengan 
lebih sepenuhnya dan meminta Dia untuk memperkuat saya?

 4. Tandai tiga garis pertama dari Mosia 9:18. Kemudian 
mintalah seorang dewasa yang dipercaya (orangtua, pe-

mimpin Gereja, atau guru) untuk membagikan pengalaman ke-
pada Anda tentang suatu waktu ketika dia meminta bantuan 
Tuhan dan merasa diperkuat oleh- Nya. Dengarkan apa yang 
orang itu lakukan untuk menerima kekuatan Tuhan. Tulislah ten-
tang apa yang Anda pelajari dalam jurnal tulisan suci Anda.
Pernahkah Anda marah kepada seseorang dan me-
nyimpan dendam—merasa seperti Anda tidak dapat 
mengampuni atau melupakan apa yang orang itu 
lakukan? Pernahkah Anda mengetahui seseorang 
yang tampaknya membenci Anda? Sebelum Zenif dan 
orang- orangnya pergi bertempur untuk kedua kalinya, 
Zenif mengajarkan kepada orang- orangnya mengapa 
orang- orang Laman dipenuhi dengan kebencian 
terhadap orang- orang Nefi. Sewaktu Anda menelaah 
perkataan Zenif dalam Mosia 10:11–18, mungkin 
bermanfaat untuk mengetahui bahwa “diperlakukan 
tidak adil” adalah merasa tersinggung atau berurusan 
dengan ketidakadilan atau dengan cara yang tidak adil 
dan menjadi “geram” adalah sangat marah. Telaah-
lah Mosia 10:11–18, dan carilah mengapa keturuanan 
Laman dan Lemuel terus membenci keturunan Nefi. 
Tandai kata diperlakukan tidak adil dan geram sewaktu 
Anda membaca.

Renungkan pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Mengapa orang- orang Laman sangat membenci 
orang- orang Nefi?

• Siapakah yang akan tersakiti ketika Anda marah 
atau menolak untuk mengampuni?

• Bagaimana amarah dan menyimpan dendam dapat 
memengaruhi keluarga Anda atau anak- anak Anda 
di masa depan?

Bacalah pengalaman- pengalaman berikut dari Penatua 
Donald L. Hallstrom dari Presidensi Tujuh Puluh, dan 
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carilah apa yang dia rekomendasikan untuk kita laku-
kan ketika kita merasa tersinggung atau marah kepada 
seseorang:

“Bertahun- tahun yang lalu, saya menga-
mati kehancuran hati—yang menjadi 
tragedi. Satu pasangan muda mendekati 
kelahiran anak pertama mereka. Kehi-
dupan mereka dipenuhi dengan penan-
tian dan kegembiraan untuk pengalaman 

yang monumental ini. Pada saat kelahiran, komplikasi 
muncul dan bayinya meninggal dunia. Kehancuran 
hati berubah menjadi kesedihan, kesedihan berubah 
menjadi amarah, amarah berubah menjadi mempersa-
lahkan, dan mempersalahkan berubah menjadi 
pembalasan dendam terhadap dokter, yang mereka 
anggap bertanggung jawab penuh. Orangtua dan 
anggota keluarga lainnya menjadi terlibat secara serius, 
berupaya bersama untuk merusak reputasi dan karier 
si dokter. Sewaktu berminggu- minggu dan kemudian 
berbulan- bulan penuh kepahitan [bahasa yang tajam 
dan pahit] melanda keluarga itu, kepahitan mereka 
ditujukan kepada Tuhan. ‘Bagaimana mungkin Dia 
memperkenankan hal yang mengerikan ini terjadi?’ 
Mereka menolak upaya berulang kali dari para pemim-
pin dan anggota Gereja yang secara rohani dan 
emosional menghibur mereka dan, pada saatnya, 
menjauhkan diri mereka dari Gereja. Empat generasi 
dari keluarga itu sekarang telah terpengaruh. Jika dulu-
nya ada iman dan pengabdian kepada Tuhan dan 
Gereja- Nya, sudah tidak ada lagi kegiatan rohani oleh 
anggota keluarga yang mana pun selama beberapa 
dekade ….

Kakek nenek dari pihak ayah saya memiliki dua orang 
anak, seorang putra (ayah saya) dan seorang putri .… 
[Putri mereka] menikah pada 1946 dan empat tahun 
kemudian dia mengandung .… Tak seorang pun tahu 
bahwa dia mengandung anak kembar. Sayang sekali, 
dia dan kedua anak kembar itu semuanya meninggal 
dunia pada saat persalinan.

Kakek- nenek saya mengalami kehancuran hati. Meski-
pun demikian, kesedihan mereka segera memalingkan 
mereka kepada Tuhan dan Pendamaian- Nya. Tanpa 
mengungkit- ungkit mengenai mengapa hal ini bisa 
terjadi dan siapa yang mungkin dipersalahkan, mereka 
berfokus pada menjalani kehidupan yang saleh ….

Kesetiaan [kakek nenek ini], khususnya ketika meng-
hadapi kesulitan, sekarang telah memengaruhi empat 
generasi berikutnya. Secara langsung dan amat men-
dalam, hal itu memengaruhi putra mereka (ayah saya) 
dan ibu saya ketika putri orangtua saya sendiri, anak 
bungsu mereka, meninggal dunia karena komplikasi 
yang disebabkan oleh persalinan .… Dengan teladan 
yang telah mereka lihat pada generasi sebelumnya, 

orangtua saya—tanpa keraguan—berpaling kepada 
Tuhan untuk pelipur lara ….

Jika Anda merasa telah diperlakukan tidak adil—oleh 
siapa pun (anggota keluarga, teman, anggota Gereja 
lainnya, pemimpin Gereja, rekan bisnis) atau oleh 
apa pun (kematian orang yang dikasihi, masalah 
kesehatan, kesulitan keuangan, perundungan, kecan-
duan)—hadapilah masalah itu secara langsung dan 
dengan segenap kekuatan yang Anda miliki .... Dan, 
tanpa penundaan, berpalinglah kepada Tuhan. Guna-
kan semua iman yang Anda miliki kepada- Nya. Per-
kenankanlah kasih karunia- Nya meringankan beban 
Anda .… Jangan pernah keadaan duniawi melumpuh-
kan Anda secara rohani” (“Berpaling kepada Tuhan,” 
Ensign atau Liahona, Mei 2010, 78–80).

Perhatikan bahwa dalam kedua contoh dari orang- 
orang Laman dan keluarga pasangan suami istri muda 
yang kehilangan anak mereka yang pertama, amarah 
dan rasa tersinggung memengaruhi generasi orang- 
orang.

 5. Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda memiliki 
perasaan dirugikan atau kemarahan terhadap seseorang? 

Apakah Anda memiliki beberapa dari perasaan itu saat ini? Ja-
wablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal tulisan suci 
Anda:
 a. Bagaimana saya dapat menerima bantuan dalam upaya saya 
untuk mengampuni?
 b. Bagaimana saya dapat mengikuti teladan dari kakek nenek 
Penatua Hallstrom dan menerapkan nasihatnya pada alinea tera-
khir dari kutipan tersebut dalam kehidupan saya saat ini?

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 9–10 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 12: HARI 3

Mosia 11–14
Pendahuluan
Raja Nuh mendapat kesenangan besar dalam kehi-
dupan hura- hura dan menuntun banyak rakyatnya ke 
dalam kejahatan. Tuhan mengutus Nabi Abinadi untuk 
memanggil rakyat Nuh pada pertobatan dan memperi-
ngatkan mereka akan perbudakan yang segera datang. 
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Orang- orang memilih untuk tidak mengindahkan 
peringatan itu, dan Abinadi dipenjarakan karena 
nubuat- nubuatnya. Ketika para imam Raja Nuh mena-
nyai Abinadi, nabi itu menghardik mereka karena tidak 
menjalankan atau mengajarkan perintah- perintah. 
Allah melindungi Abinadi dan memberi dia kuasa 
untuk menyelesaikan pesannya kepada Raja Nuh dan 
para imamnya. Dengan mengutip Yesaya, Abinadi ber-
saksi tentang kebutuhan semua orang untuk bersandar 
pada Yesus Kristus dan Pendamaian- Nya.

Mosia 11:1–19
Raja Nuh menuntun rakyatnya ke dalam kejahatan
Pertimbangkan pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Apakah yang akan Anda lakukan jika orangtua, wali, 
atau pemimpin Anda menyarankan bahwa beberapa 
dari teman Anda memiliki pengaruh buruk terhadap 
Anda?

• Apakah yang akan Anda lakukan jika salah satu 
orangtua atau seorang pemimpin Gereja meminta 
Anda untuk berpakaian yang lebih pantas untuk 
pertemuan ibadat hari Minggu dan kegiatan Gereja 
lainnya?

• Apakah yang akan Anda lakukan jika nabi berkata 
bahwa Anda perlu mengubah standar hiburan 
Anda?

Orang- orang mungkin bereaksi secara berbeda ter-
hadap pertanyaan- pertanyaan di atas. Sewaktu Anda 
menelaah pelajaran ini, perhatikan bagaimana Tuhan 
akan menginginkan Anda untuk menanggapi orang- 
orang yang Dia utus untuk menolong Anda hidup 
dengan saleh.

Sewaktu Anda bersiap untuk menelaah Mosia 11, 
mungkin bermanfaat untuk mengetahui bahwa setelah 
Zenif meninggal, putranya, Nuh memerintah atas 
orang- orang Nefi yang berada di tanah Nefi. Bacalah 
Mosia 11:1–2, 5–7, 14–19, dan tandai kata dan ung-
kapan yang menguraikan tindakan Nuh dan apa yang 
dia cari setelah menjadi raja. Kemudian bacalah Mosia 
11:2, 6–7, 15, 19, dan tandai dengan warna berbeda 
(jika Anda dapat) pengaruh yang diberikan oleh tin-
dakan Nuh terhadap rakyat kerajaan itu.

Ayat- ayat ini mengilustrasikan bagaimana orang- 
orang dengan siapa kita berhubungan mungkin me-
mengaruhi tindakan kita. Pertimbangkan bagaimana 
teman- teman sebaya Anda memengaruhi pilihan- 
pilihan yang Anda buat. Renungkan sejenak apa yang 
orang- orang di dunia dewasa ini kadang- kadang laku-
kan yang dapat dipersamakan dengan bekerja “amat 
keras untuk menunjang kedurhakaan” (Mosia 11:6).

Mosia 11:20–12:17
Abinadi mendorong orang- orang untuk bertobat dan 
memperingatkan mereka akan perbudakan.
Walaupun Raja Nuh dan rakyatnya memilih kejahatan, 
Tuhan masih mengasihi mereka dan ingin menolong 
mereka. Bacalah sepintas empat baris pertama dari 
Mosia 11:20, dan identifikasilah apa yang Tuhan laku-
kan untuk menolong rakyat Nuh.

Tulislah kebenaran berikut dalam tulisan suci Anda 
di sebelah Mosia 11:20: Allah mengutus para nabi 
untuk menolong kita bertobat dan menghindari 
kesengsaraan.

Tuhan memerintahkan Abinadi dalam dua waktu yang 
berbeda untuk memperingatkan orang- orang.

 1. Salinlah bagan berikut ke dalam jurnal tulisan suci 
Anda, dengan meninggalkan cukup ruang di bawah tiap 

rujukan tulisan suci untuk menulis sebuah ringkasan. Telaahlah 
ayat- ayat yang diindikasikan, dan tulislah sebuah ringkasan ten-
tang peringatan Abinadi dan reaksi orang- orang.

Pesan Abinadi Reaksi 
Orang- Orang

Peringatan 
Pertama

Mosia 11:20–25 Mosia 11:26–29

Peringatan 
Kedua

Mosia 12:1–8 Mosia 12:9–10, 
13–17

 2. Dalam jurnal tulisan suci Anda, jawablah pertanyaan- 
pertanyaan berikut tentang reaksi orang- orang terhadap 

peringatan Abinadi:
 a. Mengapa menurut Anda orang- orang bereaksi dengan marah 
kepada Abinadi, yang sedang berusaha menolong mereka? Me-
ngapa menurut Anda mereka membela Raja Nuh, yang sedang 
menuntun mereka menuju kesengsaraan?
 b. Perhatikan ungkapan “mata bangsa ini dibutakan” dalam 
Mosia 11:29. Apa saja contoh- contoh dari perilaku dan penga-
ruh yang Anda percayai bahwa Setan sedang bekerja dengan te-
kun untuk menyebabkan orang- orang baik menjadi “dibutakan” 
di dunia dewasa ini?
 c. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk menunjukkan keren-
dahan hati ketika para anggota keluarga, pemimpin Gereja, dan 
nabi mendorong Anda untuk mengikuti firman Allah?

Mosia 12:18–13:26
Allah melindungi Abinadi sewaktu dia menghardik Raja 
Nuh dan para imamnya atas kelalaian mereka untuk 
menaati dan mengajarkan perintah- perintah
Sebelum melanjutkan penelaahan Anda terhadap 
 Mosia 12, nilailah diri Anda pada skala 1 sampai 10  
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(10 berada dalam kesepakatan penuh) tentang sebe-
rapa baik pernyataan- pernyataan berikut menggam-
barkan diri Anda sekarang:

- - - - - - -  Saya tahu apa yang hendaknya saya lakukan 
untuk menjalani Injil Yesus Kristus.

- - - - - - -  Saya menjalani Injil Yesus Kristus.

Sewaktu Anda belajar tentang Raja Nuh dan para 
imamnya, pertimbangkan seberapa baik mereka me-
ngetahui dan seberapa baik mereka menjalani perintah- 
perintah. Setelah Nuh membawa Abinadi keluar dari 
penjara, para imam mulai menanyai dia tentang tulisan 
suci. Bacalah Mosia 12:26–30, dan tandai apa yang 
Abinadi katakan untuk menghardik Nuh dan para 
imamnya.

Seberapa baik menurut Anda, Nuh dan para imamnya 
akan dinilai pada skala 1 sampai 10 tentang mengeta-
hui dan menjalani perintah- perintah? Menurut Anda 
apa artinya menerapkan “hati [kita] pada pengertian”? 
(lihat Mosia 12:27). Lihatlah dalam Mosia 12:33, dan 
garis bawahi sebuah asas yang mengindikasikan me-
ngapa penting untuk menjalani perintah- perintah.

Abinadi menyatakan kebenaran ini: Jika kita menaati 
perintah- perintah Allah, kita akan diselamatkan.  

Mengapa mengetahui cara bagaimana menjalani kehi-
dupan tidaklah cukup untuk menjadikan kita meme-
nuhi syarat bagi keselamatan?   
 

Abinadi memberi tahu Raja Nuh dan para imam-
nya bahwa mereka tidak menjalani atau mengajar-
kan perintah- perintah, dan dia mulai mendaftarkan 
Sepuluh Perintah. Ini membuat marah raja, dan dia 
memerintahkan agar Abinadi dihukum mati. Allah 
melindungi Abinadi dan memberi dia kuasa untuk 
melanjutkan mengajar tentang Sepuluh Perintah. Anda 
mungkin ingin menandai dan menomorinya dalam 
Mosia 12:35–36 dan Mosia 13:12–24. Bagan berikut 
akan menolong Anda mengidentifikasi masing- masing 
dari Sepuluh Perintah:

Abinadi Mengajarkan Sepuluh Perintah

 1. Mosia 12:35

 2. Mosia 12:36; 13:12–13

 3. Mosia 13:15
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Pernyataan- pernyataan di bawah 
ini mungkin mengindikasikan sebe-
rapa baik Sepuluh Perintah tertulis 
dalam hati Anda. Tandai seberapa 
sering pernyataan- pernyataan ini 
adalah benar bagi Anda.
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Saya menjauhkan diri dari mencuri dan 
mencontek.

Saya menceritakan kebenaran.

Saya menghindari mengingini (yang 
berarti menghasratkan secara tidak 
pantas sesuatu yang dimiliki orang lain).

 3. Lihatlah kembali pada tanggapan Anda dan tentukan 
gol untuk menjalani dengan lebih baik salah satu dari Se-

puluh Perintah. Tulislah gol Anda dalam jurnal tulisan suci Anda.

Mosia 13:27–14:12
Abinadi mengajarkan tentang kedatangan Yesus Kristus
Bacalah Mosia 13:28, 32–35, dan tandai kata atau ung-
kapan apa pun yang dapat melengkapi kutipan berikut 
oleh Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul, 
“Setelah segala kepatuhan dan pekerjaan baik kita, kita 
tidak dapat diselamatkan dari kematian atau dampak 
dari dosa- dosa individu kita tanpa   
 .”

Kutipan lengkap oleh Penatua Oaks terbaca, “Setelah 
segala kepatuhan dan pekerjaan baik kita, kita tidak 
dapat diselamatkan dari kematian atau dampak dari 
dosa- dosa individu kita tanpa kasih karunia yang di-
berikan melalui Pendamaian Yesus Kristus” (“Another 
Testament of Jesus Christ,” Ensign, Maret 1994, 67).

Anda mungkin ingin menuliskan kebenaran ini di 
sebelah Mosia 13:28: Tak seorang pun dapat disela-
matkan kecuali melalui Pendamaian Yesus Kristus.

Luangkan beberapa menit menelaah Mosia 14:1–12, 
serta tandai kata dan ungkapan yang menguraikan 
apa yang Yesus Kristus lakukan dalam kefanaan untuk 
menolong Anda kembali pulang kepada Bapa kita di 
Surga. Pikirkan tentang kesedihan, dukacita, dan dosa- 
dosa yang telah Yesus Kristus pikul bagi Anda. Ayat- 
ayat ini berhubungan dengan Yesaya 53:1–12. Abinadi 
sedang mengutip apa yang Yesaya telah tuliskan (lihat 
Mosia 14:1).

 4. Dalam jurnal tulisan suci Anda, tulislah bagaimana 
Anda akan menjelaskan apa yang Mosia 14:4–5 ajarkan 

tentang Yesus Kristus kepada seorang teman.

 4. Mosia 13:16–19

 5. Mosia 13:20

 6. Mosia 13:21

 7. Mosia 13:22

 8. Mosia 13:22

 9. Mosia 13:23

 10. Mosia 13:24

Abinadi dengan berani menghardik Nuh dan para 
imamnya karena tidak menaati Sepuluh Perintah, 
dengan mengatakan, “Aku merasa bahwa itu tidak 
tertulis dalam hatimu” (Mosia 13:11). Untuk menolong 
Anda berpikir tentang seberapa baik Anda menjalani 
Sepuluh Perintah, isilah evaluasi diri berikut:

Pernyataan- pernyataan di bawah 
ini mungkin mengindikasikan sebe-
rapa baik Sepuluh Perintah tertulis 
dalam hati Anda. Tandai seberapa 
sering pernyataan- pernyataan ini 
adalah benar bagi Anda.
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Saya mengasihi Bapa Surgawi saya.

Saya mengutamakan Allah dalam 
kehidupan saya (sebelum teman, hobi, 
harta, hasrat saya sendiri, dan hal- hal 
lainnya).

Saya mengucapkan nama Tuhan 
dengan khidmat.

Saya menguduskan hari Sabat dengan 
berperan serta dalam kegiatan yang 
lebih mendekatkan saya kepada 
Tuhan; saya mengakuinya sebagai 
hari- Nya, bukan milik saya.

Saya menghormati orangtua saya 
dengan menjadi patuh dan penuh rasa 
hormat.

Saya mengendalikan amarah saya dan 
tidak bertindak secara kasar terhadap 
orang lain.

Saya murni secara seksual. Saya 
menghindari gambar, bahasa, dan 
tindakan yang penuh nafsu.



137

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal tulisan suci Anda:

Saya telah menelaah Mosia 11–14 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada  (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 12: HARI 4

Mosia 15–17
Pendahuluan
Catatan tentang pengkhotbahan Nabi Abinadi kepada 
Raja Nuh dan para imamnya berlanjut dalam Mosia 
15–17. Dia bersaksi tentang peran Yesus Kristus sebagai 
Penebus. Salah seorang imam Nuh, Alma, memercayai 
Abinadi. Raja Nuh mengusir Alma dari sidang balairung-
nya dan memerintahkan Abinadi dibakar sampai mati. 
Abinadi adalah benar bagi Allah dalam segala keadaan.

Mosia 15–16
Abinadi mengajarkan tentang peran Yesus Kristus sebagai 
Penebus
Gunakan beberapa menit untuk menemukan dan 
melingkari kata menebus, ditebus, dan penebusan 
dalam Mosia 15–16. Pengulangan kata dalam sebuah 
blok tulisan suci sering kali menandai sebuah pokok 
penting dalam pesan si penulis. Sewaktu Anda belajar 
hari ini, perhatikan apa yang Abinadi ajarkan tentang 
menjadi ditebus.

Untuk menolong Anda memahami peran Yesus Kristus 
sebagai Penebus, pertimbangkan diagram berikut:

Bayangkan Anda telah melanggar hukum dan telah 
dijatuhi hukuman dengan hukuman yang paling keras 
yang hukum perkenankan. Barangkali hukuman itu 
termasuk denda yang besar, waktu dalam penjara, atau 
bahkan kematian. Bagaimana kemungkinan perasaan 
Anda menghadapi hukuman seperti itu? Dapatkah 

Yang Bersalah

Denda? 
Penjara? 

Kematian?

Hukuman

Anda berpikir tentang cara apa pun yang sah dan jujur 
untuk lolos dari hukuman ini?

Tulislah Saya di bawah kata Yang Bersalah dan Keadilan 
di bawah kata Hukuman dalam diagram. Kita semua 
telah melanggar hukum Allah pada suatu masa dan 
harus memenuhi tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan 
menuntut tiap pendosa untuk menerima hukuman 
yang berhubungan dengan dosa itu.

Bacalah pernyataan berikut oleh Penatua 
Richard G. Scott dari Kuorum Dua Belas 
Rasul, dan garis bawahi dua akibat karena 
melanggar hukum Allah, “Keadilan … 
menuntut bahwa setiap hukum yang 
dilanggar harus dipuaskan. Ketika Anda 

mematuhi hukum Allah, Anda akan diberkati, namun 
tidak ada cara untuk memperoleh nilai tambahan 
dalam membayar hukuman bagi hukum yang Anda 
langgar. Jika tidak diselesaikan, hukum yang dilanggar 
dapat menyebabkan hidup Anda menjadi sengsara dan 
akan menghalangi Anda untuk kembali kepada Allah” 
(“Pendamaian Dapat Melindungi Kedamaian dan 
Kebahagiaan Anda,” Ensign atau Liahona, November 
2006, 41–42).

Akibat dari melanggar hukum Allah termasuk keseng-
saraan dan tak dapat tinggal bersama Allah. Bacalah 
Mosia 15:1, 7–9, dan tandai ungkapan yang mengindi-
kasikan bagaimana Pendamaian Juruselamat memuas-
kan tuntutan keadilan.

Gunakan kamus untuk menemukan definisi untuk 
kata- kata berikut:

Menebus (Mosia 15:1)   
 

Penghubungan (Mosia 15:8)   
 

Di antara (Mosia 15:9)  

Anda mungkin ingin menulis bagian dari definisi ini di 
sebelah ayat- ayat tersebut.

Kadang- kadang orang dibingungkan dengan uraian 
Abinadi tentang Yesus Kristus dalam Mosia 15:2–5 
sebagai (1) Putra Allah Bapa dan (2) sebagai Bapa. 
Pernyataan berikut oleh Penatua Jeffrey R. Holland 
dari Kuorum Dua Belas Rasul menjelaskan kodrat ilahi 
Yesus Kristus dengan cara ini, “Sebagaimana Abinadi 
ajarkan, Kristus ‘dikandung oleh kuasa Allah’ (Mosia 
15:3) dan oleh karena itu memiliki kuasa Bapa dalam 
diri- Nya. Di samping hubungan langsung yang ilahi 
itu, Kristus juga bertindak sebagai Bapa di mana Dia 
adalah pencipta langit dan bumi [lihat Mosia 15:4], 
adalah bapa dari kelahiran kembali secara rohani dan 
keselamatan kita, dan setia dalam menghormati—dan 
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oleh karena itu mengklaim kuasa dari—kehendak 
Bapa- Nya melebihi dari kehendak- Nya sendiri” (Christ 
and the New Covenant [1997], 183–84).

Telaahlah Mosia 15:5–7, memikirkan tentang harga 
yang Yesus Kristus bayar untuk menebus Anda, atau 
berdiri di antara Anda dan tuntutan keadilan. Pada 
diagram di atas, tulislah Yesus Kristus di antara Yang 
Bersalah dan Hukuman.

Adalah penting untuk memahami bahwa Juruselamat 
tidak menghapus tuntutan keadilan tetapi berdiri di 
antara keadilan dan kita. Jika kita bertobat, Dia memu-
askan tuntutan keadilan dengan mengambil hukuman 
demi kepentingan kita.

 1. Lengkapi kegiatan berikut dalam jurnal tulisan suci 
Anda:

 a. Tulislah Mereka Yang Memilih untuk Ditebus (Mosia 15:11–
12; 16:13). Kemudian selidiki Mosia 15:11–12; 16:13, mencari si-
apa yang akan ditebus. Uraikan apa yang Anda temukan.
 b. Tulislah Mereka Yang Menolak untuk Ditebus (Mosia 15:26–
27; 16:2–5, 12). Kemudian selidiki Mosia 15:26–27; 16:2–5, 12, 
mencari mengapa sebagian orang tidak akan ditebus. Uraikan 
apa yang Anda temukan.

 2. Dengan menggunakan apa yang Anda pelajari dalam 
tugas sebelumnya, jawablah pertanyaan- pertanyaan beri-

kut dalam jurnal tulisan suci Anda:
 a. Apakah yang akan menentukan siapa yang akan ditebus dari 
dosa- dosa mereka?
 b. Apakah yang Anda temukan dari perbandingan “kehendak” 
Yesus Kristus dalam Mosia 15:7 dan “kehendak” mereka yang 
melakukan kejahatan dalam Mosia 16:12?

Yesus Kristus memuaskan tuntutan keadilan bagi 
semua orang yang akan bertobat.  Harga yang Ju-
ruselamat bayar bagi kita adalah karunia yang sangat 
pribadi bagi siapa pun yang memilih untuk bertobat 
dan melakukan kehendak Bapa. Bacalah Mosia 15:10, 
dan garis bawahi ungkapan “Dia akan melihat benih 
keturunan- Nya.”

Bacalah Mosia 15:10–12 dan pernyataan 
berikut oleh Penatua Merrill J. Bateman, 
seorang anggota emeritus Tujuh Puluh:

“Nabi Abinadi … menyatakan bahwa 
‘ketika jiwa- Nya telah dijadikan suatu 
persembahan untuk dosa Dia akan me-

lihat benih keturunan- Nya’ (Mosia 15:10). Kemudian 
Abinadi mengenali keturunan Juruselamat sebagai 
para nabi dan mereka yang mengikuti nabi. Selama 
bertahun- tahun saya memikirkan tentang penga-
laman Juruselamat di Getsemani dan di atas kayu 
salib sebagai tempat di mana sejumlah besar dosa 
ditanggungkan ke atas diri- Nya. Meskipun demikian, 

melalui perkataan perkataan Alma, Abinadi, Yesaya, 
dan para nabi lainnya, wawasan saya berubah. Ter-
lepas dari banyaknya dosa seseorang, ada deretan 
panjang orang- orang, yang seperti Yesus merasakan 
‘kelemahan- kelemahan kita’ (Ibrani 4:15), ‘penyakit ki-
talah yang [ditanggungnya] … kesengsaraan kita yang 
dipikulnya … [dan] diremukkan oleh karena kejahatan 
kita’ (Yesaya 53:4–5).

Pendamaian adalah pengalaman berharga dan pribadi 
di mana Yesus jadi mengetahui bagaimana menolong 
kita masing- masing” (“Sebuah Pola bagi Semua,” 
Ensign atau Liahona, November 2005, 75–76).

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal tulisan suci Anda:

 a. Menurut Anda apa artinya menjadi benih Yesus Kristus? (lihat 
Mosia 15:12).
 b. Menurut Anda apakah artinya menjadi benih keturunan Yesus 
Kristus?

Apakah yang akan Anda lakukan untuk memastikan 
Anda dikelompokkan di antara benih keturunan Yesus 
Kristus? Anda mungkin ingin menjadikan pribadi 
Mosia 15:10 dengan menuliskan nama Anda di tempat 
“benih keturunan- Nya” di bagian dari ayat yang telah 
Anda garis bawahi. Renungkan sejenak apa artinya 
memiliki seorang Penebus yang telah melihat dan 
mengenal Anda secara pribadi.

Apa akibat terhadap seseorang yang menolak untuk 
ditebus? Lihatlah kembali di Mosia 16:5. Apakah yang 
terjadi dalam diagram yang digambarkan sebelumnya 
dalam pelajaran ini jika yang bersalah bersikeras dalam 
dosa dan menolak untuk bertobat? Bacalah Ajaran dan 
Perjanjian 19:16–17 untuk menemukan apa yang akan 
terjadi kepada mereka yang menolak untuk menerima 
tindakan penebusan Juruselamat melalui pertobatan.

Abinadi mengajarkan bahwa penebusan Yesus Kristus 
mencakup tidak hanya menyelamatkan dari dosa 
tetapi juga dari kematian. Setiap orang akan dibangkit-
kan; meskipun demikian, sebagian orang akan dibang-
kitkan sebelum yang lainnya. Abinadi menggunakan 
istilah “kebangkitan pertama” untuk menjelaskan 
bahwa yang saleh dan tak berdosa akan dibangkit-
kan sebelum yang memberontak (lihat Mosia 15:21–
22).Yang saleh akan ditebus dari kematian dalam 
kebangkitan pertama dan yang jahat harus me-
nunggu untuk dibangkitkan sampai setelah Milenium 
(lihat A&P 76:85, 106).

 4. Pikirkan tentang ayat- ayat yang telah Anda telaah 
dalam Mosia 15. Bayangkan Anda memiliki kesempatan 

bagi seorang utusan untuk menyampaikan pesan dari Anda ke-
pada Juruselamat. Catatlah apa yang akan Anda tulis dalam pe-
san itu, berdasarkan pada apa yang telah Dia lakukan bagi Anda.
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Juruselamat ingin membawa kita kembali ke hadirat 
Bapa Surgawi kita. Dia menengahi, menjadi perantara, 
dan membela demi kepentingan kita. Juruselamat 
telah membayar tuntutan keadilan bagi kita jika kita 
mau bertobat.

Mosia 17
Alma memercayai Abinadi dan diusir; Abinadi dibunuh
Pernahkah Anda menyaksikan seseorang membela apa 
yang benar ketika sulit bagi dia untuk melakukannya? 
Apa hasilnya?

Ketika Abinadi mengakhiri pesannya, salah seorang 
imam, bernama Alma, berusaha untuk meyakinkan 
raja bahwa Abinadi telah mengatakan kebenaran 
dan hendaknya dibebaskan. Raja mengusir Alma dan 
mengutus para hamba untuk membunuhnya. Alma 
bersembunyi dan menuliskan perkataan Abinadi.

Keinsafan Alma adalah penting. Karena dia mencatat 
perkataan Abinadi, banyak generasi dan orang telah 

diberkati. Buah- buah keinsafan Alma akan lebih nyata 
sewaktu Anda menelaah pasal- pasal mendatang. Raja 
dan para imamnya berunding bersama selama tiga hari 
sebelum menjatuhi hukuman mati kepada Abinadi 
(lihat Mosia 17:1–6, 13).

 5. Mosia 17:7–10 dan Mosia 17:11–12 membandingkan 
pilihan- pilihan yang dibuat oleh Abinadi dan Raja Nuh. 

Setelah menelaah ayat- ayat ini, berikan jawaban singkat untuk 
pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal tulisan suci Anda:
 a. Yang manakah dari perkataan terakhir Abinadi yang paling 
mengesankan bagi Anda?
 b. Mengapa menurut Anda perkataan Abinadi memengaruhi 
Raja Nuh terhadap cara yang mereka lakukan?
 c. Apa jenis pengaruh yang para imam berikan terhadap Raja 
Nuh?
 d. Bagaimana teladan Abinadi menolong mengilhami Anda un-
tuk menjadi setia kepada Allah dalam segala keadaan?

Presiden Gordon B. Hinckley menyatakan, “Jadilah 
kuat—dalam membela yang benar.  Kita hidup di zaman 
kompromi dan ketundukan. Dalam situasi yang dengan-
nya kita hadapi sehari- hari, kita tahu apa yang benar, te-
tapi di bawah tekanan dari teman- teman sebaya kita dan 
suara- suara yang memperdayai dari mereka yang akan 
membujuk kita, kita menyerah kalah. Kita kompromi. 
Kita tunduk. Kita menyerah, dan kita menjadi malu 
kepada diri kita sendiri .… Kita harus menanamkan ke-
kuatan untuk mengikuti keyakinan kita” (“Building Your 
Tabernacle,” Ensign, November 1992, 52).

Tulislah Saya dapat menjadi setia kepada Allah dalam se-
gala keadaan dalam tulisan suci Anda di sebelah Mosia 
17:9–12.

 6. Untuk menjadikan pribadi keberanian moral dan ke-
yakinan pribadi Abinadi, bacalah Mosia 17:20 dan leng-

kapi kalimat berikut dalam jurnal tulisan suci Anda: Saya perlu 
menjadi setia kepada Allah ketika ….

Sewaktu Anda mengakhiri pelajaran hari ini, pikirkan 
tentang seorang anggota keluarga atau teman yang 
mungkin memperoleh manfaat dengan mendengar-
kan apa yang Anda pelajari dan rasakan hari ini. Jika 
mungkin, bagikan kepadanya apa yang Anda pelajari 
dan hasrat Anda untuk menjadi setia kepada Tuhan 
selama waktu- waktu sulit.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 15–17 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 13: HARI 1

Mosia 18
Pendahuluan
Alma, yang adalah seorang imam Raja Nuh yang jahat, 
memercayai perkataan Nabi Abinadi dan bertobat dari 
dosa- dosanya. Setelah kematian Abinadi, Alma secara 
diam- diam mengajarkan kepada orang lain tentang 
Yesus Kristus. Mereka yang memercayai Alma berhas-
rat untuk datang ke dalam kawanan Allah. Mereka 
masuk ke dalam perjanjian baptisan di sebuah tempat 
yang disebut Perairan Mormon. Sewaktu Anda mene-
laah Mosia 18, carilah apa yang Alma ajarkan menge-
nai janji- janji yang Anda buat ketika Anda dibaptis dan 
apa yang Tuhan akan lakukan bagi Anda sewaktu Anda 
menaati janji- janji itu.

Mosia 18:1–16
Alma mengajar dan membaptis orang- orang
Pikirkan tentang pembaptisan Anda. Apa detail yang 
Anda ingat tentang pengalaman itu? Bagaimana Anda 
dipersiapkan untuk pembaptisan Anda? Apa perasaan 
yang Anda ingat tentang pembaptisan Anda? Renung-
kan apa yang mungkin Anda hargai bahkan terlebih 
lagi tentang pembaptisan Anda sekarang daripada 
yang Anda lakukan ketika Anda dibaptis.

Mosia 18 menolong Anda memahami perjanjian yang 
kita buat dengan Allah saat pembaptisan. Perjanjian 
adalah “kesepakatan antara Allah dan manusia, tetapi 
mereka tidak bertindak sebagai pihak setara dalam 
kesepakatan tersebut. Allah memberikan syarat- syarat 
untuk perjanjian itu, dan manusia sepakat untuk 
melakukan apa yang Dia minta mereka lakukan. Allah 
kemudian menjanjikan kepada manusia berkat- berkat 
tertentu untuk kepatuhan mereka” (Penuntun bagi 
Tulisan Suci, “Perjanjian,” scriptures.lds.org).

Untuk melihat bagaimana Mosia 18 menolong Anda 
memahami perjanjian baptisan, perhatikan garis besar 
berikut dari pasal ini: Mosia 18:1–7, Mempersiapkan 
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untuk Perjanjian; Mosia 18:8–16, Membuat Perjan-
jian; dan Mosia 18:17–30, Menjalani Perjanjian. Anda 
mungkin ingin menulis tiap topik (sebagai contoh, 
Mempersiapkan untuk Perjanjian) di sebelah ayat- ayat 
yang berhubungan dalam tulisan suci Anda.

Bacalah Mosia 18:1–2, 6–7, mencari ajaran dan asas 
yang Alma ajarkan kepada orang- orang untuk meno-
long mempersiapkan mereka bagi baptisan. Di ruang 
di bawah ini, tulislah bagaimana pemahaman tentang 
apa yang Alma ajarkan kepada orang- orangnya akan 
menolong seseorang hari ini untuk mempersiapkan 
diri bagi baptisan:   
  
 

Mosia 18:8–11 mencatat bagaimana Alma menolong 
orang- orangnya memahami janji- janji yang akan me-
reka buat dan menerima melalui perjanjian baptisan.

 1. Gambarlah diagram di bawah ini dalam jurnal pene-
laahan tulisan suci Anda. Selidiki Mosia 18:8–11 untuk 

apa yang Alma ajarkan tentang janji- janji yang kita buat kepada 
Allah (apa yang kita “bersedia” untuk melakukannya) dan janji- 
janji yang Allah buat bagi kita ketika kita dibaptis. Tulislah apa 
yang Anda temukan di kolom yang sesuai dari diagram Anda.

Saya Berjanji Allah Berjanji

Salah satu asas Injil yang terbukti dalam Mosia 18:8–11 
adalah: Kita menerima Roh Tuhan dan janji akan 
kehidupan kekal dengan membuat dan menaati 
perjanjian baptisan.

 2. Pada bagian bawah dari diagram dalam jurnal pene-
laahan tulisan suci Anda, tulislah ringkasan tentang apa 

yang telah Anda pelajari tentang pentingnya membuat dan me-
naati perjanjian baptisan.

Bacalah pernyataan berikut oleh Penatua Joseph B. 
Wirthlin dari Kuorum Dua Belas Rasul dan garis 
bawahi berkat- berkat yang dapat datang kepada kita 
sewaktu kita memahami janji- janji yang kita buat dan 
terima saat pembaptisan, “Saya telah memerhatikan di 
sepanjang kehidupan saya bahwa ketika orang- orang 
memahami sepenuhnya berkat dan kuasa dari perjan-
jian baptisan mereka, apakah sebagai orang yang baru 
insaf atau sebagai anggota seumur hidup dari Gereja 
ini, sukacita besar datang ke dalam kehidupan me-
reka dan mereka melaksanakan tugas- tugas mereka 
di dalam kerajaan dengan antusiasme yang menular” 
(“Alma the Elder: A Role Model for Today,” dalam 
Heroes from the Book of Mormon [1995], 84).

 3. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang bagaimana perjanjian baptisan Anda dapat me-

mengaruhi cara Anda hidup tiap hari. (Sebagai contoh, pertim-
bangkan janji Anda untuk “berdiri sebagai saksi bagi Allah di 
segala waktu” sewaktu itu berkaitan dengan cara Anda berinter-
aksi dengan orang lain, termasuk bagaimana Anda memperlaku-
kan anggota keluarga, hal- hal yang Anda diskusikan dengan 
teman dan kenalan, tutur kata yang Anda gunakan, jenis pertun-
jukan bioskop atau televisi yang Anda tonton, musik yang Anda 
dengarkan, hubungan sosial dan kencan, serta bagaimana Anda 
menanggapi mereka yang mengkritik kepercayaan Anda).

Selidiki dengan saksama Mosia 18:12–16, dan identifi-
kasilah contoh- contoh tentang bagaimana Tuhan me-
menuhi bagian dari perjanjian- Nya dengan Alma dan 
orang- orangnya setelah pembaptisan mereka. Anda 
mungkin ingin menandai apa yang Anda temukan.

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang suatu waktu ketika Anda merasakan Tuhan mem-

berkati Anda dengan Roh- Nya sewaktu Anda menaati janji yang 
Anda buat saat pembaptisan untuk melayani- Nya.

Mosia 18:17–30
Alma menegakkan Gereja Yesus Kristus di antara 
orang- orang
Seberapa seringkah Anda memikirkan tentang 
perjanjian- perjanjian yang Anda buat saat pembap-
tisan dan perbarui ketika Anda mengambil sakramen? 
Seberapa seringkah Anda hendaknya memikirkan 
tentang hal itu? Kapankah Anda biasanya meluangkan 
waktu untuk memikirkan tentang perjanjian- perjanjian 
ini?

Presiden Henry B. Eyring dari Presidensi 
Utama mengajarkan pentingnya menaati 
perjanjian- perjanjian kita dengan Tuhan, 
“Para Orang Suci Zaman Akhir adalah 
umat perjanjian. Sejak hari pembaptisan 
sampai momen rohani yang penting 

dalam kehidupan kita, kita membuat janji- janji dengan 
Allah dan Dia membuat janji- janji dengan kita. Dia 
selalu memegang janji- janji- Nya yang ditawarkan 
melalui para hamba- Nya yang berwenang, tetapi 
adalah ujian yang sangat penting dalam kehidupan 
kita untuk memastikan apakah kita akan melakukan 
dan menaati perjanjian- perjanjian kita dengan- Nya” 
(”Witnesses for God,” Ensign, November 1996, 30).

Bacalah Mosia 18:17–18, 20–23, 27–29, mencari bagai-
mana para anggota Gereja pada zaman Alma menaati 
perjanjian- perjanjian baptisan mereka. Anda mungkin 
ingin menandai kata dan ungkapan tertentu dalam 
Mosia 18:22, 26, 30 yang mengindikasikan bahwa 
berkat- berkat besar datang kepada mereka yang 
menaati perjanjian- perjanjian baptisan mereka.
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 5. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Apa satu hal yang 

akan Anda lakukan untuk menaati dengan lebih baik perjanjian- 
perjanjian yang Anda buat saat pembaptisan?

Mosia 18:31–35
Mereka yang termasuk dalam Gereja melarikan diri dari 
penganiayaan Raja Nuh
Telaahlah Mosia 18:31–33 untuk mempelajari apa 
yang Raja Nuh lakukan di kota Lehi- Nefi saat Alma 
dan orang- orangnya menikmati berkat- berkat besar 
di dekat Perairan Mormon. Bacalah Mosia 18:34 dan 
kemudian Mosia 23:1–2 untuk menemukan bagai-
mana Alma “diberi tahu” akan bahaya yang dihadapi 
orang- orangnya.

Pertimbangkan untuk menulis kebenaran ini di sebe-
lah Mosia 18:34: Tuhan dapat memperingatkan yang 
saleh ketika mereka dalam bahaya.

Bacalah pengalaman berikut yang dibagikan oleh Pe-
natua Neil L. Andersen dari Kuorum Dua Belas Rasul 
yang mengilustrasikan kebenaran ini:

“Bekerja sebagai agen khusus FBI, teman 
saya menyelidiki komplotan- komplotan 
penjahat terorganisasi yang mengirimkan 
obat- obatan terlarang ke Amerika Serikat.

Pada suatu kesempatan, dia dan seorang 
agen lainnya menghampiri sebuah apartemen di mana 
mereka percaya seorang pengedar narkoba sedang 
mengedarkan kokain. Teman saya menjelaskan apa 
yang terjadi:

‘Kami mengetuk pintu rumah pengedar narkoba itu. 
Tersangka membuka pintu, dan ketika dia melihat 
kami, dia berusaha menghalang- halangi pandangan 
kami. Tetapi sudah terlambat; kami dapat melihat 
kokain itu di atas mejanya.

Seorang pria dan wanita yang berada di meja itu se-
gera mulai menyingkirkan kokain tersebut. Kami harus 
mencegah mereka dari menghancurkan barang bukti, 
jadi saya segera mendorong ke samping si tersangka 
yang menghalangi pintu. Ketika saya mendorongnya, 
mata saya menatap matanya. Anehnya, dia tidak keli-
hatan marah ataupun takut. Dia tersenyum pada saya.

Mata dan senyumnya yang menawan memberi saya 
kesan bahwa dia tidak bersalah, dan karenanya saya 
segera meninggalkannya dan mulai bergerak menuju 
meja. Si tersangka sekarang ada di belakang saya. Di 
saat itulah, saya mendapatkan kesan yang jelas dan 

kuat yang muncul di dalam pikiran saya: “Waspadalah 
terhadap kejahatan di balik mata yang tersenyum.”

Saya segera berpaling kembali ke arah tersangka. 
Tangannya dimasukkan ke dalam saku depannya yang 
besar. Secara naluri saya menarik tangannya dan me-
ngeluarkannya dari sakunya. Saat itulah saya melihat, 
tergenggam di tangannya, sebuah pistol semi otomatis 
yang siap ditembakkan. Kericuhan kemudian terjadi, 
dan saya melucuti senjata orang itu’ ….

… Roh Kudus memperingatkan teman saya terhadap 
bahaya fisik; Roh Kudus pun akan memperingatkan 
Anda terhadap bahaya rohani” (“Waspadalah terhadap 
Kejahatan di Balik Mata yang Tersenyum,” Ensign atau 
Liahona, Mei 2005, 46–47).

 6. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang perasaan yang pernah Anda peroleh dari Roh Ku-

dus atau pengalaman yang Anda ingat ketika Anda telah diperi-
ngatkan tentang atau dilindungi dari bahaya jasmani atau 
rohani, atau tulislah tentang pengalaman seseorang yang Anda 
kenal atau telah Anda baca atau dengar tentangnya.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 18 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 13: HARI 2

Mosia 19–20
Pendahuluan
Setelah Alma dan orang- orangnya meloloskan diri dari 
pasukan Raja Nuh, orang- orang yang tetap tinggal 
bersama Nuh mulai menderita akibat- akibat yang di-
nubuatkan oleh Abinadi. Laporan tentang orang- orang 
Nefi di tanah Lehi- Nefi mengingatkan kita bahwa ke-
tika kita menolak nasihat dari para hamba Tuhan, kita 
mengalami akibat yang serius. Sebaliknya, ketika kita 
mematuhi para nabi, kita menikmati kedamaian dan 
keamanan bahkan melewati pencobaan- pencobaan 
kita. Sewaktu Anda menelaah pelajaran ini, pikirkan 
tentang bagaimana Anda dapat menerima kedamaian 
dan keamanan yang datang karena menyimak nasihat 
para nabi modern Tuhan.
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Mosia 19–20
Orang- orang Nefi di tanah Lehi- Nefi mengalami 
penggenapan dari nubuat- nubuat Abinadi
Bacalah pengalaman berikut yang dibagikan oleh 
Penatua David R. Stone, yang pada waktu itu sebagai 
anggota Tujuh Puluh, dan pikirkan tentang pentingnya 
peringatan rohani yang kita terima melalui para nabi:

“Suatu hari Minggu pagi … kami bangun pada su-
atu hari yang indah di Santo Domingo di Republik 
Dominika. Matahari Karibia sedang bersinar, dan la-
ngitnya cerah. Angin sepoi- sepoi yang lembut sedang 
bertiup, sedikit saja melambai- lambaikan daun- daun 
di pohon; saat itu hangat dan damai serta tenang. Te-
tapi jauh di laut sana, jauh dari jangkauan pengertian 
jasmani kita pada hari itu, si penghancur yang memati-
kan sedang menuju ke arah kami, tak dapat ditenang-
kan dan tak dapat ditahan. Pusat Peringatan Angin 
Topan, dengan tanggung jawab untuk memantau dan 
memprediksi jalannya Angin Topan Georges, secara 
terus- menerus memperbarui informasi yang tersedia 
di Internet. Dalam keadaan yang damai, tenang, dan 
sunyi pagi hari itu, melalui sarana satelit yang me-
mantau dari udara, saya melihat jalannya badai yang 
diprediksikan, mengarah seperti anak panah menuju 
jantung kota Santo Domingo. 

Dalam waktu 48 jam badai menerjang pulau itu de-
ngan amukan … dahsyat, meninggalkan kehancuran, 
kemusnahan, dan kematian di jalurnya ….

Hebatlah kerusakan dan kehancuran serta kematian 
yang dapat diakibatkan oleh kekuatan fenomena alam 
yang mencengangkan, bahkan ada lebih banyak ke-
musnahan yang diakibatkan dalam kehidupan orang- 
orang oleh angin topan rohani. Kekuatan yang dahsyat 
ini sering kali mengakibatkan lebih banyak kerusakan 
yang menghancurkan daripada angin siklon fisik, ka-
rena itu menghancurkan jiwa kita dan merampas kita 
dari perspektif dan janji kekal kita ….

Kita menempatkan diri kita pada jalur angin topan 
rohani ini ketika kita memanjakan diri dalam amarah, 
alkohol, dan penyalahgunaan; nafsu dan kebobrokan 
moral; persundalan dan pornografi; narkoba, ke-
sombongan, ketamakan, kekerasan, keirihatian, serta 
kedustaan—daftarnya masih panjang

Tetapi kita juga memiliki para pengawal angin topan 
rohani, mereka yang pemanggilannya adalah untuk 
menjaga dan memperingatkan, menolong kita meng-
hindari kerusakan, kehancuran, dan bahkan kematian 
rohani. Para penjaga kita di menara yang kita kenal 
sebagai para rasul dan nabi. Mereka adalah mata 
rohani kita di langit, dan mereka tahu, melalui ilham 
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dan wawasan serta kecerdasan yang murni, jalur yang 
mungkin dilalui badai- badai ini. Mereka terus meng-
angkat suara mereka dalam peringatan untuk memberi 
tahu kita tentang akibat tragis dari pelanggaran yang 
disengaja dan ceroboh terhadap perintah- perintah 
Tuhan. Mengabaikan dengan sengaja peringatan 
mereka adalah mengundang bahaya kesengsaraan, 
dukacita, dan kehancuran. Mengikuti mereka adalah 
mengikuti para hamba Tuhan yang dipilih menuju pa-
dang rumput kedamaian dan kelimpahan” (”Spiritual 
Hurricanes,” Ensign, November 1999, 31–32).

Luangkan beberapa saat dan renungkan bahaya apa 
yang telah Anda dengar para nabi dan rasul peringat-
kan kepada kita. Bagaimana perkataan mereka melin-
dungi kita dari “angin topan rohani”?

Allah mengutus Abinadi untuk memperingatkan 
orang- orang di Lehi- Nefi tentang kehancuran yang 
akan datang jika mereka tidak bertobat.

 1. Salinlah bagan berikut ke dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda, dengan meninggalkan cukup ruang un-

tuk menulis di bawah tiap rujukan:

Nubuat tentang rakyat Raja 
Nuh (Mosia 12:1–2)

Penggenapan (Mosia 19:10, 
14–15; 20:20–21; 21:3–4, 8, 
10–13)

Nubuat tentang Raja Nuh 
(Mosia 12:3)

Penggenapan (Mosia 
19:18–20)

A. B.

Kajilah ulang nubuat- nubuat Abinadi kepada orang- orang Nefi 
di tanah Lehi- Nefi dengan membaca rujukan tulisan suci di ko-
lom kiri dari bagan. Di bawah rujukan tulisan suci yang sesuai, 
tulislah akibat- akibat yang Abinadi katakan yang Raja Nuh dan 
rakyatnya akan hadapi jika mereka tidak bertobat. Di bagian ba-
wah dari kolom kiri (A), tulislah menurut Anda apa yang mungkin 
telah Anda rasakan dan apa yang mungkin telah Anda lakukan 
jika Anda telah mendengar peringatan Abinadi.
Sebelum Anda mulai mengerjakan pada kolom kanan 
dari bagan, lengkapi kegiatan di bawah ini dalam buku 
pedoman. Kegiatan ini akan menolong Anda menjadi 
lebih familier terhadap peristiwa- peristiwa dari Mosia 
19–20 dan mengenali penggenapan dari nubuat- 
nubuat Abinadi yang tercatat dalam pasal- pasal ini.

Sewaktu Anda menelaah Mosia 19–20, nomori 11 
peristiwa berikut secara berurutan di mana itu terjadi 
dalam tulisan suci. Ringkasan pasal pada awal tiap 
pasal akan menyediakan petunjuk yang bermanfaat 
untuk membimbing Anda.

- - - - - - -  Gideon berupaya untuk membunuh Raja Nuh.

- - - - - - -   Para wanita dan anak- anak orang Nefi memohon kepada 
orang- orang Laman untuk tidak membunuh mereka.

- - - - - - -  Raja Nuh menderita kematian dengan api.

- - - - - - -  Pasukan orang Laman datang ke perbatasan Semlon.

- - - - - - -  Para imam Raja Nuh melarikan (menculik) 24 putri orang Laman.

- - - - - - -   Raja orang Laman meminta kepada pasukannya untuk 
membiarkan rakyat Limhi hidup.

- - - - - - -   Sebagian rakyat Nuh melarikan diri dari hadapan orang- orang 
Laman, meninggalkan para wanita dan anak- anak.

- - - - - - -   Limhi memerintahkan rakyatnya untuk tidak membunuh raja orang 
Laman.

- - - - - - -   Ada perdamaian antara orang- orang Nefi dan orang- orang Laman 
selama dua tahun.

- - - - - - -   Limhi berjanji bahwa rakyatnya akan membayar setengah dari 
harta mereka kepada orang- orang Laman.

- - - - - - -   Orang- orang Nefi memukul mundur serangan orang Laman dan 
menawan raja orang Laman.

(Jawaban terhadap kegiatan ini ditemukan pada akhir 
pelajaran ini).

 2. Setelah Anda berhasil menomori 11 pernyataan terse-
but, kembalilah pada bagan dalam jurnal penelaahan tu-

lisan suci Anda. Selidiki tulisan suci di kolom kanan untuk detail 
tentang bagaimana nubuat- nubuat Abinadi digenapi. Catatlah 
detail ini dalam bagan Anda di kolom kanan. Pada bagian bawah 
dari kolom kanan (B), jelaskan apa yang telah Anda pelajari ten-
tang akibat dari menolak kata- kata peringatan seorang nabi.

Bacalah Mosia 20:21, dan tandai pernyataan Gideon 
yang memperlihatkan pemahamannya bahwa meno-
lak perkataan para hamba Tuhan mendatangkan 
penderitaan dan dukacita.

Bacalah Ajaran dan Perjanjian 133:63, 70–72 untuk me-
lihat bagaimana asas ini berlaku kepada mereka pada 
zaman terakhir yang tidak mau mendengarkan Tuhan 
atau para hamba- Nya. Anda mungkin ingin menu-
lis rujukan ini dalam tulisan suci Anda sebagai rujuk 
silang untuk Mosia 20:21. Lihatlah ceramah- ceramah 
konferensi umum yang paling mutakhir dalam majalah 
Ensign atau Liahona (terbitan Mei dan November) atau 
pada LDS.org untuk menemukan perkataan para nabi 
mengenai masalah- masalah ini.

Renungkan pertanyaan ini: Apakah yang telah Anda 
dengar para nabi ajarkan baru- baru ini yang akan 
menolong individu, keluarga, dan bangsa menghindari 
penderitaan dan dukacita?

Untuk melihat contoh tentang dukacita dan pende-
ritaan yang dapat datang karena menolak para nabi 
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Tuhan, carilah akibat- akibat yang Penatua Dallin H. 
Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul katakan akan da-
tang kepada mereka yang terlibat dalam pornografi:

“Pornografi menghancurkan kemampuan 
seseorang untuk menikmati hubungan 
emosional, romantis, dan rohani yang 
manis dengan seseorang yang berla-
wanan jenis. Itu mengikis rintangan- 
rintangan moral yang membentengi diri 

dari perilaku yang tidak pantas, tidak wajar, atau tidak 
sah. Saat nurani menjadi tidak peka, para pendukung 
pornografi dituntun untuk meniru apa yang telah 
mereka lihat, terlepas dari dampak- dampaknya dalam 
kehidupan mereka dan kehidupan orang lain.

Pornografi juga mencandukan. Itu merusak kemam-
puan membuat keputusan dan itu ‘membuat keta-
gihan’ para penggunanya, dengan membawa mereka 
semakin jauh kecanduan” (“Pornografi,” Ensign atau 
Liahona, Mei 2005, 89).

Pikirkan tentang beberapa contoh tentang dukacita 
dan penderitaan yang datang karena mengabaikan 
nasihat para nabi tentang subjek- subjek seperti ber-
judi, pornografi, Firman Kebijaksanaan, mencontek, 
tato, tindik badan, berpakaian secara tidak sopan, atau 
berkencan sebelum usia 16 tahun.

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimana mengikuti nasihat 

dari para hamba Tuhan tentang topik seperti memperkuat kelu-
arga, menjalani hukum kesucian, atau mematuhi Firman Kebijak-
sanaan dapat menolong individu dan keluarga menghindari 
sebagian dari penderitaan dan dukacita yang mereka alami?

Penatua Robert D. Hales dari Kuorum Dua Belas Rasul 
bersaksi bahwa kita dapat memiliki kedamaian dan 
kembali ke hadirat Allah dengan mengikuti para nabi:

“Saya memberikan kesaksian saya bahwa para nabi 
zaman ini memiliki sifat- sifat para nabi zaman dahulu 
dan para nabi lain dari dispensasi ini ….

… Keamanan rohani kita datang karena berpaling 
pada suara yang jelas dari nabi kita yang hidup. Jika 
kita mendengarkan suaranya dan mematuhi nasihat-
nya, kita akan dapat hidup seperti yang Kristus ingin-
kan kita hidup dan bertahan sampai akhir sehingga 
suatu hari kita, bersama dengan keluarga kita, akan 
kembali ke hadirat Bapa Surgawi kita dan Juruselamat 
kita, Yesus Kristus” (”Hear the Prophet’s Voice and 
Obey,” Ensign, Mei 1995, 17).

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang bagaimana Anda menginginkan penelaahan 

Anda terhadap Mosia 19–20 untuk memengaruhi cara Anda 

mendengarkan nasihat para nabi Tuhan. Pikirkan pengalaman 
tentang bagaimana Anda telah menerima kedamaian dan kea-
manan rohani dengan mengikuti nasihat dari para hamba Tuhan 
dan mencatatnya dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 19–20 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya: 
 
 

Jawaban terhadap kegiatan mengurutkan: 1, 4, 5, 2, 8, 
11, 3, 10, 7, 6, 9.

UNIT 13: HARI 3

Mosia 21–24
Pendahuluan
Rakyat Limhi jatuh ke dalam perbudakan orang 
Laman sebagai akibat dari kejahatan mereka (lihat 
Mosia 20:21); mereka direndahkan dan dipalingkan 
kepada Allah sebagai akibat dari perbudakan mereka. 
Orang- orangnya Alma dibawa ke dalam perbudakan 
sebagai pencobaan iman mereka (lihat Mosia 23:21). 
Kedua kelompok berdoa dengan amat kuat untuk 
dibebaskan dari perbudakan. Sementara kedua ke-
lompok orang ini pada akhirnya dibebaskan dan tiba 
di Zarahemla, Tuhan menolong tiap kelompok dengan 
cara berbeda. Dengan menelaah pencobaan dan pem-
bebasan dari kelompok Limhi, Anda dapat melihat 
Tuhan akan menjawab doa- doa kita dengan cara dan 
waktu- Nya sendiri sewaktu kita merendahkan hati 
kita. Dengan menelaah pencobaan dan pembebasan 
orang- orang Alma, Anda dapat bersandar kepada 
Tuhan untuk kekuatan di tengah pergumulan dan 
tantangan Anda sendiri.

Mosia 21–24
Orang- orang Nefi di tanah Lehi- Nefi mengalami 
penggenapan dari nubuat- nubuat Abinadi
Bayangkan bahwa Anda tinggal di tanah Lehi- Nefi 
selama pemerintahan Raja Nuh dan telah menolak 
ajaran- ajaran Abinadi. Sekarang Anda dan bangsa 
Anda berada dalam perbudakan orang- orang Laman, 
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sama seperti yang telah Abinadi nubuatkan. Menurut 
Anda apakah yang akan Anda lakukan?

Sekarang pikirkan tentang pencobaan atau kema-
langan yang saat ini Anda alami. Bacalah ayat- ayat 
berikut dalam tulisan suci Anda, dan tandai apa yang 
diajarkannya tentang mengupayakan dan menerima 
pembebasan: Mosia 21:5, 14; 22:1–2; 23:23; dan 24:21. 
Dibebaskan biasanya berarti dijadikan bebas, ditolong, 
atau dibawa melalui sesuatu.

Sewaktu Anda membaca pernyataan 
berikut oleh Penatua Richard G. Scott dari 
Kuorum Dua Belas Rasul, garis bawahi 
dua sumber yang dia berikan tentang 
pencobaan dan penderitaan dalam 
kehidupan kita, “Tak seorang pun yang 

menginginkan kemalangan. Pencobaan, kekecewaan, 
kesedihan, dan kepedihan hati datang kepada kita dari 
dua sumber yang pada dasarnya berbeda. Mereka yang 
melanggar hukum Allah akan selalu memperoleh 
tantangan- tantangan itu. Alasan lain bagi kemalangan 
adalah untuk melakukan tujuan Allah sendiri dalam 
kehidupan kita sehingga kita boleh menerima pemur-
nian yang datang dari pengujian. Adalah amat penting 
bagi kita masing- masing untuk mengidentifikasi yang 
mana dari kedua sumber ini pencobaan dan tantangan 
kita datang, karena tindakan korektifnya sangat 
berbeda” (”Trust in the Lord,” Ensign, November 
1995, 16).

Rakyat Limhi dibawa ke dalam perbudakan karena 
ketidakpatuhan mereka, sementara orang- orang Alma 
yang saleh mengalami kemalangan yang akan memur-
nikan mereka. Rakyat Limhi direndahkan dan dibawa 
kepada Allah sebagai akibat dari perbudakan mereka. 
Dengan menelaah kedua laporan ini tentang pembe-
basan ilahi dapat menolong Anda meningkatkan iman 
Anda untuk memohon kepada Tuhan bagi pembe-
basan dari penderitaan apa pun yang Anda alami.

 1. Pada bagan di bawah ini, pertanyaan pertama—Ba-
gaimana mereka jatuh ke dalam perbudakan?—adalah 

jawaban bagi Anda. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, 
jawablah pertanyaan kedua: Bagaimana mereka dibebaskan?

Rakyat Limhi Orang- orang 
Alma

Bagaimana 
mereka jatuh 
ke dalam 
perbudakan?

(Mosia 20:21–22; 
21:1–4)
Karena orang- 
orang tidak 
bertobat, Tuhan 
memberikan kuasa 
kepada orang- 
orang Laman 
untuk membawa 
orang- orang ke 
dalam perbudakan.

(Mosia 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
Orang- orang me-
naati perjanjian- 
perjanjian mereka, 
tetapi mereka 
dikhianati, dita-
wan, dan dianiaya 
oleh orang- orang 
jahat.

Bagaimana 
mereka 
dibebaskan?

(Mosia 22:1–9, 
13–14)

(Mosia 24:17–25)

Renungkan jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan 
berikut tentang rakyat Limhi:

• Menurut Mosia 21:6, ada bukti- bukti apa saja bahwa 
kelompok Limhi belum merendahkan hati mereka 
dan berpaling kepada Tuhan? Bagaimana perbedaan 
ini dengan bagaimana orang- orang Alma menang-
gapi perbudakan mereka? Pikirkan tentang penga-
laman kelompok Limhi, apakah yang Anda pelajari 
yang mungkin menolong Anda menanggapi dengan 
pantas terhadap pencobaan- pencobaan Anda sendiri?

• Meskipun rakyat Limhi tidak segera dibebaskan dari 
kesengsaraan mereka, bagaimana Tuhan memberkati 
mereka? (Anda mungkin ingin menandai ungkapan 
“makmur secara bertahap” dalam Mosia 21:16). Per-
nahkah Anda merasa bahwa Tuhan menolong Anda 
mengakhiri sebuah pencobaan sedikit demi sedikit?

• Menurut Anda apakah sikap orang- orang, yang 
diuraikan dalam Mosia 21:30–33, memberikan 
kontribusi pada pembebasan mereka pada akhirnya?
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 2. Pilihlah salah satu dari kebenaran berikut yang di-
ambil dari apa yang telah Anda telaah tentang penco-

baan dan pembebasan rakyat Limhi. Dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda, tulislah sebuah alinea yang menjelaskan ba-
gaimana Anda dapat menerapkan kebenaran itu dalam kehi-
dupan Anda sendiri.
 a. Ketika kita merendahkan hati kita, berseru kepada 
Tuhan, dan bertobat dari dosa- dosa kita, Dia akan mende-
ngarkan doa- doa kita dan meringankan beban dosa kita 
pada waktu- Nya sendiri.
 b. Ketika kita membuat perjanjian untuk melayani Allah 
dan menaati perintah- perintah- Nya, Tuhan akan menyedia-
kan jalan untuk pembebasan kita.

Pikirkan tentang kesengsaraan dan pembebasan 
kelompok Alma sewaktu Anda membaca pernyataan 
berikut oleh Penatua Richard G. Scott, “Tepat ketika 
semua tampaknya baik- baik saja, banyak tantangan 
sering kali datang secara serentak. Ketika pencobaan- 
pencobaan itu bukanlah akibat dari ketidakpatuhan 
Anda, itu adalah bukti bahwa Tuhan merasa bahwa 
Anda dipersiapkan untuk tumbuh lebih banyak (lihat 
Amsal 3:11–12). Oleh karena itu, Dia memberi Anda 
pengalaman- pengalaman yang menstimulasi per-
tumbuhan, pemahaman, dan rasa iba yang memoles 
Anda untuk manfaat abadi Anda. Untuk membawa 
Anda dari di mana Anda berada menuju ke mana Dia 
inginkan Anda akan berada menuntut banyak perkem-
bangan, dan yang secara umum memerlukan ketidak-
nyamanan dan rasa sakit” (”Trust in the Lord,” 16–17).

Tandai kata atau ungkapan dalam Mosia 23:21–22 
yang memperlihatkan bahwa Tuhan akan menguji 
kesabaran dan iman kita untuk menolong kita 
meningkatkan kepercayaan kita kepada- Nya (lihat 
juga A&P 122:5–7).

Tulislah jawaban singkat terhadap pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam buku pedoman Anda:

• Menurut Anda apa yang akan menjadi pencobaan 
paling sulit untuk ditanggung jika Anda berada di 
antara orang- orang Alma selama peristiwa- peristiwa 
yang tercatat dalam Mosia 23–24? Mengapa?   
 

• Apakah yang dapat Anda pelajari dari cara Alma dan 
orang- orangnya menanggapi pencobaan mereka? 
(lihat Mosia 24:1–12, 15–16).   
 

• Walaupun Tuhan tidak dengan segera membebaskan 
orang- orang Alma, apakah yang Dia pada awalnya 
lakukan bagi mereka? (lihat Mosia 24:15).   
 

Satu asas yang dapat kita pelajari dari pengalaman 
kelompok Alma adalah bahwa ketika kita tunduk 
dengan sabar pada kehendak Tuhan, Dia akan 

memperkuat kita dan membebaskan kita dari pen-
cobaan kita dalam waktu- Nya.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jelaskan 
menurut Anda apa artinya tunduk dengan sabar pada ke-

hendak Tuhan selama waktu pencobaan dan bagaimana melaku-
kan hal itu dapat mempersiapkan diri Anda untuk menerima 
kekuatan dan berkat- berkat yang akan Dia sediakan untuk me-
nolong Anda melewati waktu yang sulit itu.

Pada awal pelajaran ini, Anda diminta untuk memikir-
kan tentang pencobaan atau kemalangan yang saat ini 
Anda hadapi. Sewaktu Anda mengingatnya, pertim-
bangkan untuk menulis jawaban terhadap pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam jurnal pribadi Anda atau 
pada secarik kertas terpisah:

• Apa pencobaan yang saat ini saya alami dalam kehi-
dupan saya?

• Apakah yang saya perlu lakukan untuk 
mempersiapkan diri saya menerima kuasa 
pembebasan Tuhan dalam kehidupan saya?

 4. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 21–24 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 13: HARI 4

Mosia 25
Pendahuluan
Seperti yang tercatat dalam Mosia 25, rakyat Limhi 
dan para pengikut Alma melakukan perjalanan ke 
Zarahemla untuk bersatu dengan aman di bawah pe-
merintahan Raja Mosia. Sewaktu kelompok- kelompok 
orang Nefi ini datang bersama, mereka mengenal 
kebaikan Allah dan kuasa- Nya untuk membebas-
kan mereka. Mereka juga menegakkan Gereja yang 
dipersatukan. Sewaktu Anda menelaah pelajaran ini, 
Anda mungkin memetik manfaat dari berpikir tentang 
bagaimana Anda telah melihat kebaikan Allah dalam 
kehidupan Anda dan berkat- berkat sebagai milik dari 
Gereja Yesus Kristus yang sejati.
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Mosia 25:1–13
Mereka yang berkumpul di Zarahemla bersatu dan menjadi 
dikenal sebagai orang- orang Nefi
Bacalah kisah berikut tentang seorang remaja putri 
yang dilindungi dengan mendengarkan Roh saat da-
lam sebuah perjalanan kaki bersama kelompok Remaja 
Putrinya.

“Dalam perjalanan pulang, saya berada dalam ke-
lompok yang lebih lambat, lima gadis dan pemimpin 
kami. Mereka sibuk mengambil foto, sehingga saya 
memutuskan untuk pergi terus. Sewaktu saya berjalan 
menuruni bukit itu saya mendengar seekor sapi [yang 
suaranya seperti sedang sekarat]. Sebuah suara peri-
ngatan, tegas namun hening, mengatakan ‘Kembali.’ 
Saya hampir mengabaikannya, tetapi itu datang lagi. 
Kali ini saya mendengarkan dan kembali ke kelompok 
itu. Sewaktu kami mulai turun, kami melihat dua ekor 
sapi jantan hitam yang sangat besar sedang berjalan 
cepat dan dengan marah naik ke bukit. Yang paling 
besar mulai mencakar- cakar tanah sewaktu dia mena-
tap kami .… Kami sangat ketakutan, tetapi pemimpin 
imamat kami mengalihkan perhatiannya, dan kami 
dapat memanjat lewat sebuah pagar dengan selamat.

Sewaktu kami memasuki perkemahan kembali, saya 
menyadari bahwa jika saya tidak mendengarkan peri-
ngatan dari Roh, saya dapat terluka parah atau bah-
kan terbunuh. Saya tahu bahwa Bapa Surgawi peduli 
terhadap saya secara pribadi dan telah menyelamatkan 
saya. Saya begitu sangat berterima kasih kepada Tuhan 
atas peringatan itu. Pengalaman ini memperkuat ke-
saksian saya dan memberikan kepada saya kasih yang 
lebih besar bagi Tuhan” (Marissa W., “Turn Back,” New 
Era, November 2010, 47).

Bagaimana mendengarkan atau membaca tentang 
pengalaman- pengalaman orang lain yang mengilus-
trasikan kebaikan dan kuasa Allah dalam kehidupan 
mereka menolong memperkuat Anda?

Tanah 
Zarahemla

Rakyat Limhi  
melarikan diri

Tanah Nefi 
(Lehi- Nefi)

Perairan 
Mormon

Alma dan orang- 
orangnya berangkat

Tanah Helam

Alma dan 
orang- 

orangnya 
melarikan diri

Sewaktu rakyat Limhi dan orang- orangnya Alma 
bersatu dengan orang- orang- orang di Zarahemla, Raja 
Mosia membacakan catatan mereka kepada semua 
orang (lihat Mosia 25:1–6). Selidiki Mosia 25:7 tentang 
bagaimana rakyat Raja Mosia menanggapi sewaktu 
mereka mendengarkan laporan tentang urusan Allah 
dengan kelompok orang ini.

 1. Untuk tiap dari empat ayat dalam Mosia 25:8–11, ca-
tatlah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda tang-

gapan orang- orang ketika mereka mendengarkan laporan 
saudara- saudara mereka. Sebagai contoh, dalam Mosia 25:8, ke-
tika mereka melihat orang- orang yang dibebaskan dari perbu-
dakan orang Laman, orang- orang ini “dipenuhi dengan sukacita 
yang amat besar.”
 a. Mosia 25:8
 b. Mosia 25:9
 c. Mosia 25:10
 d. Mosia 25:11

Pertimbangkan untuk menuliskan asas berikut di sisi 
tulisan suci Anda di dekat Mosia 25:8–11: Dengan 
menelaah catatan tentang urusan Allah dengan 
orang lain, kita dapat merasakan sukacita dan rasa 
syukur atas kebaikan Allah.

Pikirkan tentang sumber- sumber yang mungkin yang 
darinya Anda dapat mempelajari tentang orang lain 
yang telah mengalami kebaikan Allah. Ini mung-
kin mencakup tulisan suci, sejarah Gereja, majalah 
Gereja, ceramah konferensi umum, catatan sejarah 
keluarga Anda sendiri, pertemuan kesaksian, serta 
Sekolah Minggu dan kelas- kelas imamat atau Re-
maja Putri. Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda 
belajar mengenai kebaikan Allah dari sumber- sumber 
ini. Kemudian renungkan jawaban Anda terhadap 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Pernahkah saya memiliki pengalaman di mana bela-
jar tentang kebaikan Allah kepada orang lain meno-
long saya merasakan sukacita atau rasa syukur?

• Apakah yang mungkin menjadi beberapa dampak 
jangka panjang jika saya secara teratur menelaah 
pengalaman- pengalaman tentang kebaikan Allah 
dalam urusan- Nya dengan orang lain—baik dalam 
tulisan suci maupun sumber- sumber lainnya?

Selama minggu mendatang, pertimbangkan menyeli-
diki salah satu sumber yang Anda pikirkan untuk kisah 
tentang kebaikan Allah yang memenuhi Anda dengan 
ketakjuban, kekaguman, sukacita, atau ungkapan 
terima kasih. Anda dapat menuliskan tentang apa yang 
Anda pelajari dan bagaimana itu memengaruhi Anda 
dalam jurnal pribadi Anda. Anda juga dapat menggu-
nakan kisah ini dalam malam keluarga untuk mengajar 
keluarga Anda tentang kebaikan Allah, atau Anda 
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dapat membagikan kisah itu kepada kelas seminari 
Anda atau kepada seorang teman.

Mosia 25:14–24
Alma menegakkan jemaat- jemaat Allah di seluruh negeri 
orang Nefi
Setelah Mosia selesai berbicara dan membacakan ca-
tatan itu kepada orang- orang, Alma berbicara kepada 
mereka. Bacalah Mosia 25:14–16, dan identifikasilah 
apa yang Alma ajarkan. Tulislah jawaban terhadap 
pertanyaan- pertanyaan berikut dalam buku pedoman:

• Bagaimana apa yang Alma ajarkan adalah ringkasan 
yang pantas tentang pengalaman- pengalaman rakyat 
Limhi seperti juga para pengikut Alma?   
 

• Mengapa Anda pikir perkataan Alma akan menjadi 
penting bagi orang- orang untuk didengar setelah 
mereka mendengarkan sejarah orang- orang Zenif?  
  
 

Sebelum membaca lebih lanjut Mosia 25, pikirkan 
tentang suatu waktu ketika Anda menghadiri sebuah 
lingkungan atau cabang para Orang Suci Zaman Akhir 
selain dari lingkungan atau cabang asal Anda. Pikir-
kan tentang persamaan yang Anda perhatikan antara 
lingkungan atau cabang asal Anda dan yang Anda 
kunjungi.

Bacalah Mosia 25:17–22, dan carilah bagaimana 
Gereja diatur di antara orang- orang Nefi pada zaman 
Alma. Merujuklah pada “jemaat- jemaat” dalam Mosia 
25:21 adalah serupa dengan cara kita merujuk pada 
lingkungan dan cabang dalam Gereja dewasa ini. 
Sama seperti pada zaman Alma, Allah memanggil 
para pemimpin untuk mengarahkan Gereja- Nya 
dewasa ini.

Dalam Mosia 23:16 Anda belajar bahwa Alma “adalah 
imam tinggi mereka” dan “pendiri Gereja mereka” 
(Mosia 23:16). Presiden Joseph Fielding Smith menje-
laskan, “Kelompok utama orang Nefi, di bawah Raja 
Mosia kedua, masih utuh di tanah Zarahemla. Rujukan 
itu menyatakan bahwa Alma adalah pendiri gereja me-
reka memiliki rujukan hanya bagi para pengungsi yang 
melarikan diri dari tanah warisan orang Nefi yang 
pertama. Setelah beberapa saat mereka menemukan 
jalan mereka kembali pada kelompok utama Gereja 
dan Alma ditahbiskan sebagai imam tinggi atas Gereja 
di seluruh negeri yang diduduki oleh orang- orang 
Nefi” (Answers to Gospel Questions, disusun oleh Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 jilid. [1957–1966], 3:39–40).

 2. Tulislah jawaban singkat terhadap setiap pertanyaan 
berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Dalam cara apakah Gereja Orang Nefi menyerupai Gereja de-
wasa ini?
 b. Mengapa menurut Anda adalah penting bahwa para pemim-
pin dipanggil oleh Alma, yang memiliki wewenang dari Allah?
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 c. Mengapa penting bagi para pemimpin untuk mengajarkan 
kebenaran yang sama kepada semua anggota Gereja di seluruh 
dunia?

Sewaktu Anda membaca Mosia 25:23–24, carilah ung-
kapan yang menguraikan mengenai mereka yang ber-
gabung dengan Gereja Kristus yang juga menguraikan 
para anggota Gereja Tuhan dewasa ini. Satu asas yang 
kita pelajari dari ayat- ayat ini adalah: Sewaktu kita 
mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus 
dan hidup sesuai dengan itu, Tuhan akan mencu-
rahkan Roh- Nya ke atas diri kita.

 3. Tulislah jawaban atas pertanyaan- pertanyaan dalam 
jurnal penelaahan Anda:

 a. Bagaimana ungkapan dalam Mosia 25:23–24 yang mengu-
raikan para anggota Gereja orang Nefi juga berlaku pada para 
anggota Gereja dewasa ini?
 b. Bagaimana mengingat bahwa Anda telah mengambil ke atas 
diri Anda nama Yesus Kristus dapat membuat perbedaan dalam 
pikiran Anda dan pilihan- pilihan harian yang Anda buat?

Perhatikan dalam Mosia 25:24 bahwa “Tuhan mencu-
rahkan Roh- Nya ke atas” umat- Nya. Penatua Joseph B. 
Wirthlin dari Kuorum Dua Belas Rasul menekankan 
nilai dari karunia Roh Kudus bagi para anggota Gereja:

“Karunia Roh Kudus, yaitu hak untuk 
menerima Roh Kudus sebagai rekan 
tetap, diperoleh hanya dengan persya-
ratan beriman kepada Kristus, pertobatan, 
pembaptisan melalui pencelupan, serta 
penumpangan tangan oleh para hamba 

yang memiliki wewenang dan dianugerahi dengan 
Imamat Melkisedek. Itu merupakan karunia yang 
paling berharga yang disediakan hanya bagi para 
anggota yang layak di dalam Gereja Tuhan.

… Itu merupakan sumber kesaksian dan karunia ro-
hani. Itu menerangi pikiran, mengisi jiwa kita dengan 
sukacita, mengajar kita segala hal, dan memberikan 
pengetahuan yang abadi dalam ingatan kita. Roh 
Kudus juga ‘akan memperlihatkan kepada [kita] segala 
sesuatu yang hendaknya [kita] lakukan’ [2 Nefi 32:5]” 
(“Karunia yang Tak Terkatakan,” Ensign atau Liahona, 
Mei 2003, 26).

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Dalam cara apakah peran serta Anda dalam Gereja Yesus 
Kristus menolong Anda merasakan Roh?
 b. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kese-
tiaan dan tindakan- tindakan yang benar sehingga Anda dapat 
merasakan bahkan lebih dekat dengan Roh?

Carilah kesempatan untuk berbagi dengan seseorang 
bagaimana karunia Roh Kudus telah memberkati 

kehidupan Anda. Berkat- berkat yang telah Anda alami 
melalui Roh Kudus dapat meningkat sewaktu Anda 
berusaha untuk menjadi layak untuk kerekanan- Nya.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 25 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 14: HARI 1

Mosia 26
Pendahuluan
Seperti yang tercatat dalam Mosia 26, sebagian orang 
Nefi yang tidak percaya dari generasi muda meme-
ngaruhi para anggota Gereja dengan perkataan yang 
menyanjung- nyanjung dan menuntun mereka pada 
dosa. Alma berdoa untuk menemukan bagaimana 
menghakimi para anggota ini menurut kehendak 
Allah. Tuhan mewahyukan kepada Alma bagaimana 
meminta para anggota Gereja ini bertanggung ja-
wab atas dosa- dosa mereka. Tuhan juga menyatakan 
syarat- syarat untuk pertobatan. Alma belajar tentang 
kesediaan Allah untuk mengampuni mereka yang 
benar- benar bertobat.

Mosia 26:1–6
Banyak generasi muda tidak percaya, dan mereka berbuat 
dosa
Gunakan beberapa saat untuk memikirkan tentang 
pertanyaan berikut: Mengapa menurut Anda seba-
gian kaum muda tidak memiliki kesaksian atau tidak 
memiliki kesaksian yang kuat, bahkan ketika mereka 
telah mendengarkan para nabi dan telah diajar oleh 
orangtua mereka?

Mosia 26 memberikan wawasan ke dalam pertanyaan 
ini. Telaahlah ayat- ayat itu dan jawablah pertanyaan- 
pertanyaan pada bagan berikut (tulislah jawaban Anda 
dalam buku pedoman):

Mosia 26:1–2 Apa tiga hal yang banyak generasi muda 
tidak percayai?   
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Mosia 26:3 Bagaimana membaca tulisan suci atau 
mendengarkan para nabi dengan sikap 
ketidakpercayaan dapat memengaruhi 
kita?   
 

Mosia 26:4 Apakah salah satu alasan utama 
orang- orang ini tidak memiliki iman 
kepada Juruselamat dan bergabung 
dengan Gereja?   
 

Tulislah satu asas yang Anda pelajari dari menelaah ayat- ayat 
ini:   
 

Ungkapan “tradisi leluhur mereka” dalam Mosia 26:1 
merujuk pada kebenaran Injil yang diturunkan dari 
generasi- generasi sebelumnya; ungkapan ini kadang- 
kadang dapat juga merujuk pada gagasan- gagasan 
palsu (sebagai contoh, lihat Alma 9:16). Salah satu asas 
yang diajarkan dalam Mosia 26:1–4 adalah: Hasrat un-
tuk percaya dan upaya pribadi adalah perlu untuk 
mengembangkan kesaksian.

Bacalah pernyataan berikut dari Presiden Henry B. 
Eyring dari Presidensi Utama, dan garis bawahi 
tindakan- tindakan apa yang perlu untuk memperoleh 
dan memelihara kesaksian:

“Kesaksian memerlukan pemeliharaan 
melalui doa dari iman, kelaparan bagi 
firman Allah dalam tulisan suci, dan 
kepatuhan terhadap kebenaran yang 
telah kita terima. Ada bahaya dalam 
mengabaikan doa. Ada bahaya bagi 

kesaksian kita dalam hanya penelaahan dan pemba-
caan yang sekadarnya akan tulisan suci. Penelaahan 
dan pembacaan adalah gizi penting bagi kesaksian 
kita ….

Mengenyangkan diri dalam firman Allah, doa yang tu-
lus, dan kepatuhan terhadap perintah- perintah Tuhan 
haruslah diterapkan secara rutin dan terus- menerus 
agar kesaksian Anda tumbuh serta berkembang” 
(“Kesaksian yang Hidup,” Ensign atau Liahona, Mei 
2011, 127).

Perhatikan bahwa pada zaman Alma, orang- orang 
dalam generasi muda tidak melakukan hal- hal yang 
disebutkan oleh Presiden Eyring.

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Dalam pengalaman Anda, mengapa penting untuk memiliki 
sikap yang percaya sewaktu Anda berdoa, membaca tulisan suci, 
dan berusaha untuk mematuhi perintah- perintah?
 b. Uraikan sebuah pengalaman ketika doa yang penuh iman, 
pembacaan tulisan suci, atau kepatuhan pada perintah- perintah 
telah memperkuat kesaksian Anda.

Pertimbangkan sejenak apakah Anda pernah melihat 
orang- orang yang tanpa kesaksian Injil memengaruhi 
para anggota Gereja. Bacalah Mosia 26:5–6, dan carilah 
bagaimana orang- orang yang tidak percaya memenga-
ruhi mereka yang ada di dalam Gereja.

Sewaktu Anda melanjutkan penelaahan Anda, mung-
kin bermanfaat untuk mengetahui makna pernyataan 
ini dari Mosia 26:6: “Mereka yang berbuat dosa, yang 
ada di dalam gereja, hendaknya diberi petuah [diperi-
ngatkan dan dikoreksi] oleh gereja.” Ini berarti bahwa 
adalah perlu bagi para anggota Gereja yang membe-
rontak untuk dihakimi menurut dosa- dosa mereka dan 
diberi kesempatan untuk bertobat.

Mosia 26:7–39
Alma mencari tahu bagaimana menghakimi mereka yang 
berbuat dosa
Untuk bersiap menelaah sisa dari Mosia 26, bayang-
kan Anda adalah uskup dari sebuah lingkungan yang 
mencakup beberapa anggota yang telah berbuat dosa 
serius. Sebagai uskup, Anda diarahkan oleh Tuhan 
untuk meminta para anggota ini bertanggung jawab 
dan menolong mereka untuk bertobat. Pertimbangkan 
bagaimana Anda akan memperlakukan para anggota 
ini dan bagaimana paling baik Anda dapat menolong 
mereka.
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Situasi seperti ini sulit bagi Alma. Seperti para pemim-
pin imamat yang berwenang dewasa ini, dia memiliki 
tanggung jawab untuk menolong para anggota Gereja 
yang telah berbuat dosa serius untuk bertobat, mem-
peroleh pengampunan, dan kembali pada kedudukan 
yang aktif dan terhormat di dalam Gereja. Bacalah Mo-
sia 26:7–14, dan carilah bagaimana Alma bereaksi pada 
situasi ini dan apa yang dia lakukan untuk menerima 
jawaban dari Tuhan.

 2. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
mengapa adalah penting bagi kita untuk mengetahui 

bahwa para pemimpin imamat mencari dan menerima bimbingan 
Tuhan ketika menolong mereka yang telah berdosa.

Ingatlah bahwa Alma telah menjadi imam bagi Raja 
Nuh yang jahat sebelum keinsafannya. Bacalah Mosia 
26:15–18, dan identifikasilah apa yang Alma dan 
orang- orangnya telah lakukan untuk kembali kepada 
Tuhan dan berkat- berkat apa yang Tuhan karuniakan 
kepada mereka.

 3. Bacalah Mosia 26:29–30. Kemudian tanggapi satu 
atau keduanya dari yang berikut:

 a. Jelaskan mengapa menurut Anda asas berikut adalah penting 
bagi setiap orang untuk dipahami, termasuk siapa pun yang 
mungkin telah berbuat dosa serius: Tuhan akan mengampuni 
mereka yang bertobat dengan ketulusan hati mereka.
 b. Tulislah kesaksian Anda tentang asas berikut: Tuhan akan 
mengampuni mereka yang bertobat dengan ketulusan hati 
mereka.

Setelah Alma berdoa untuk bimbingan tentang ba-
gaimana menolong para anggota Gereja yang telah 
berbuat dosa serius, Tuhan memberi dia petunjuk- 
petunjuk. Dia harus memberi para anggota kesem-
patan untuk bertobat, tetapi jika mereka tidak bertobat, 
mereka tidak akan dikelompokkan di antara umat 
Tuhan. Petunjuk- petunjuk ini memberikan wawasan 
penting ke dalam asas pertobatan. Bacalah Mosia 
26:21–31, mencari wawasan ke dalam pertobatan.

 4. Untuk menolong Anda menganalisis apa yang Anda 
baca dalam ayat- ayat ini, jawablah dua atau lebih dari 

tugas- tugas berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana Anda akan meringkas firman Juruselamat dalam 
Mosia 26:23? Mengapa menurut Anda adalah penting bagi kita 
untuk menyadari bahwa Juruselamat Sendiri membayar untuk 
dosa- dosa kita?
 b. Ungkapan apa dalam Mosia 26:21–31 yang memperlihatkan 
keyakinan dan kepercayaan Juruselamat kepada Alma sebagai 
pemimpin imamat? Bagaimana memiliki pertolongan dari pe-
mimpin imamat dapat membantu mereka yang bergumul de-
ngan dosa atau godaan yang sulit?

 c. Menurut Anda apakah artinya bertobat “dalam ketulusan 
hati [seseorang]”? (Mosia 26:29).
 d. Mengapa menurut Anda kita harus mengampuni orang lain 
untuk menerima pengampunan Tuhan? (lihat Mosia 26:31).

Dengan kata- kata Anda sendiri, tulislah sebuah asas 
yang Anda temukan dalam Mosia 26:21–31:   
 

Walaupun Anda mungkin telah mengidentifikasi 
sebuah asas yang berbeda, atau Anda mungkin telah 
menggunakan kata- kata yang berbeda, yang berikut 
adalah beberapa contoh dari asas- asas yang diajarkan 
dalam Mosia 26:21–31:

• Uskup dan presiden cabang mewakili Tuhan 
untuk menolong kita bertobat dan memperoleh 
pengampunan.

• Pengakuan akan dosa- dosa kita menuntun pada 
pengampunan.  (Semua dosa harus diakui ke-
pada Allah, dan dosa- dosa serius hendaknya diakui 
kepada pemimpin imamat yang dapat membantu 
dengan proses pertobatan).

• Kita harus mengampuni orang lain untuk 
menerima pengampunan Tuhan.

 5. Untuk menolong Anda menganalisis asas- asas ini, ba-
calah studi kasus berikut ini. Pilihlah satu studi kasus dan 

tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda bagaimana 
ayat dan asas yang telah Anda telaah hari ini mungkin menolong 
orang- orang dalam situasi yang diuraikan ini:
 a. Seorang remaja putri telah berbuat dosa serius, tetapi dia ta-
kut untuk berbicara dengan uskupnya.
 b. Seorang remaja putra memiliki hasrat untuk bertobat, tetapi 
dia tidak tahu bagaimana.
 c. Seorang remaja putri mengulangi dosa yang sebelumnya te-
lah dia perbuat, dan dia cemas bahwa Tuhan tidak akan meng-
ampuninya lagi.
  d. Seorang remaja putra memutuskan untuk bertobat, te-
tapi dia menolak untuk mengampuni seseorang yang telah me-
nyinggungnya.

 6. Pilihlah salah satu asas yang diidentifikasikan dalam 
pelajaran ini dan renungkan bagaimana Anda dapat me-

nerapkannya pada upaya Anda sendiri untuk bertobat. Tulislah 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda bagaimana Anda akan 
menerapkan asas ini.
Bacalah Mosia 26:37–39 untuk menemukan apa yang 
terjadi sewaktu Alma mengimplementasikan nasihat 
Tuhan. Pengalaman Alma dan orang- orangnya menga-
jarkan bahwa sewaktu kita bertobat dan hidup dengan 
saleh, kita juga dapat memiliki kedamaian dan kemak-
muran.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
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Saya telah belajar Mosia 26 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 14: HARI 2

Mosia 27
Pendahuluan
Mosia 27 menuturkan kembali keinsafan Alma (putra 
Alma) dan para putra Raja Mosia. Itu menceritakan 
usaha mereka yang memberontak untuk menghancur-
kan Gereja Allah, kunjungan seorang malaikat, peru-
bahan Alma yang ajaib, dan upaya dari para pemuda 
ini untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka 
lakukan. Laporan tentang keinsafan Alma menekan-
kan perlunya bagi semua individu untuk dilahirkan 
kembali dan untuk hidup dalam kesalehan. Pasal ini 
juga memperlihatkan berkat- berkat karena berdoa 

bagi mereka yang tidak memilih untuk mengikuti Injil 
Yesus Kristus.

Mosia 27:1–23
Seorang malaikat menyerukan kepada Alma yang Muda 
dan para putra Mosia pada pertobatan
Pikirkan tentang mereka yang Anda kenal yang tidak 
memiliki kesaksian tentang Injil atau telah jatuh dari 
Gereja. Apakah yang akan Anda lakukan jika salah se-
orang dari mereka menolak semua upaya Anda untuk 
menolongnya? Carilah wawasan ke dalam pertanyaan 
ini sewaktu Anda belajar hari ini. 

Bacalah Mosia 27:8–10, dan identifikasilah bagaimana 
ayat- ayat ini menguraikan Alma dan para putra Mosia. 
Apakah yang Alma dan para putra Mosia berusaha 
untuk lakukan kepada Gereja dan para anggotanya?

Bagian manakah dari uraian tentang Alma dan para 
putra Mosia paling menonjol bagi Anda? Mengapa?  
  
  
 

Ada kalanya, kita mungkin merasa tergoda untuk per-
caya bahwa orang- orang tertentu tidak akan pernah 
berubah dan datang kepada Tuhan. Pikirkan tentang 
sikap ini sewaktu Anda melanjutkan penelaahan Anda 
dalam Mosia 27.

Bacalah Mosia 27:11–14, dan garis bawahi mengapa 
malaikat datang kepada Alma dan para putra Mosia.

Mosia 27:14 mengajarkan asas ini: Tuhan menang-
gapi terhadap doa- doa yang penuh iman bagi 
orang lain.  Anda mungkin ingin menulis asas ini 
dalam tulisan suci Anda di sebelah Mosia 27:14. Tidak 
setiap orang yang perlu untuk bertobat dan tidak 
setiap orang bagi siapa kita berdoa akan menerima 
kunjungan seorang malaikat. Tuhan menanggapi doa- 
doa kita yang penuh iman bagi orang lain menurut 
kebijaksanaan- Nya sendiri.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
satu atau keduanya dari pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Kapankah Anda pernah merasa bahwa doa- doa Anda mem-
buat perbedaan dalam kehidupan seseorang?
 b. Bagaimana percaya bahwa Tuhan menanggapi doa- doa kita 
yang penuh iman demi kepentingan orang lain dapat memenga-
ruhi bagaimana Anda berdoa?

Renungkan bagaimana Anda mungkin mempersa-
makan laporan tentang Alma dan para putra Mosia 
dengan kehidupan Anda. Anda dapat terus berdoa 
bagi mereka yang Anda kenal dan kasihi yang memilih 
bertindak bertentangan dengan ajaran- ajaran Tuhan. 
Anda dapat mengingat bahwa Tuhan mendengarkan 
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doa- doa Anda dan menanggapi dengan cara dan 
waktu- Nya sendiri, namun membiarkan setiap orang 
dengan hak pilihannya. Juga, pikirkan dengan saksama 
tentang pertanyaan- pertanyaan berikut: Siapakah yang 
mungkin berdoa untuk kesejahteraan Anda? Bagai-
mana Tuhan mungkin ingin Anda berubah? Apakah 
yang perlu Anda lakukan agar perubahan itu terjadi?

Bacalah sisa dari perkataan malaikat kepada Alma, 
seperti yang tercatat dalam Mosia 27:15–16. Ingatlah 
bahwa malaikat itu berbicara “dengan suara guntur, 
yang menyebabkan tanah berguncang” (Mosia 27:11). 
Bayangkan bagaimana pengalaman ini akan meme-
ngaruhi Anda jika Anda adalah Alma dan para putra 
Mosia.

Bagaimana Anda akan meringkas pesan malaikat itu?  
  
 

Setelah pesan malaikat itu, Alma tidak dapat berbicara. 
Dia menjadi lemah, dan dia “diangkat tak berdaya” 
(Mosia 27:19). Ketika ayah Alma mendengar apa yang 
telah terjadi, dia “bersukacita, karena dia tahu bahwa 
itu adalah kuasa Allah” (Mosia 27:20). Dia mengum-
pulkan orang- orang “agar mereka boleh menyaksi-
kan apa yang telah Tuhan lakukan untuk putranya” 
(Mosia 27:21). Ayah Alma meminta para imam untuk 

berpuasa dan berdoa supaya putranya boleh menerima 
kekuatannya dan kemampuan berbicara (lihat Mosia 
27:22). Tuhan menjawab doa- doa mereka.

Mosia 27:24–31
Alma yang Muda dan para putra Mosia bertobat dan 
dilahirkan kembali
Bacalah Mosia 27:23–24, 28–30 untuk menemukan 
bagaimana Alma yang Muda berubah sebagai akibat 
dari pengalamannya dengan malaikat. Pada bagan 
berikut, tulislah kata atau ungkapan dari ayat- ayat ini 
yang menguraikan kondisi rohani Alma sebelum dan 
setelah perubahan hatinya.

Sebelum Setelah
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 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulis-
kanlah satu ungkapan yang Anda tulis di kolom Setelah 

yang Anda harap akan menguraikan diri Anda di sepanjang kehi-
dupan Anda. Jelaskan mengapa.

Kajilah ulang Mosia 27:24, 28, dan tandai apa yang 
Alma lakukan dan apa yang Tuhan lakukan yang men-
datangkan perubahan hati Alma.

 3. Dalam jurnal pene-
laahan tulisan suci 

Anda, tuliskanlah mengapa 
penting untuk memahami apa 
yang harus kita lakukan se-
waktu kita berupaya untuk 
mengubah kehidupan kita 
dan juga apa yang Tuhan 
akan lakukan bagi kita.

 4. Jawablah satu  
atau keduanya dari 

pertanyaan- pertanyaan beri-
kut dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda:
a. Bagaimana Mosia 27 
mungkin menolong orang- 
orang yang putus asa dan 
berpikir mereka tidak dapat 
bertobat dan datang kepada 
Tuhan?
b. Bagaimana Mosia 27 
mungkin menolong orang- 
orang yang percaya bahwa 
seseorang yang lain tidak 
akan pernah bertobat dan 
datang kepada Tuhan?

Bacalah Mosia 27:25–26, 
dan identifikasilah siapa yang harus diubah melalui 
Pendamaian—atau dengan perkataan lain, siapa yang 
harus dilahirkan dari Allah.

Ayat- ayat ini mengajarkan asas: Kita harus dilahir-
kan kembali melalui Pendamaian Yesus Kristus.  
Dilahirkan dari Allah berarti bahwa Roh Tuhan menye-
babkan perubahan yang hebat dalam hati seseorang 
sehingga dia tidak memiliki lagi hasrat untuk mela-
kukan yang jahat, tetapi sebaliknya berhasrat untuk 
mencari apa yang dari Allah (lihat Mosia 5:2). Alma 
dan para putra Mosia mengalami perubahan hati yang 
hebat dengan cepat, tetapi sebagian besar dari kita 
diubah melalui Pendamaian secara lebih bertahap. 
Dilahirkan dari Allah adalah lebih dari sebuah proses 
daripada sebuah peristiwa.

 5. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Itu dapat bermanfaat un-
tuk menggunakan teknik 
penandaan yang berbeda 
untuk membedakan antara 
tema atau kebenaran dalam 
tulisan suci. Sebagai contoh, 
dalam Mosia 27:24, 28, Anda 
dapat menggarisbawahi apa 
yang Alma lakukan untuk 
mendatangkan perubahannya 
dan lingkari apa yang Tuhan 
lakukan. Kemudian Anda akan 
dapat membedakan antara 
keduanya dalam sekejap 
mata. Anda mungkin ingin 
mengidentifikasi apa yang 
penandaan Anda sampaikan 
dalam sebuah kunci atau pen-
jelasan tertulis di suatu tem-
pat dalam tulisan suci Anda 
sehingga Anda akan diingat-
kan tentang apa maknanya.

Menggunakan 
Teknik Penandaan 
yang Berbeda

 a. Bagaimana Anda telah diubah melalui Pendamaian sewaktu 
Anda telah bertobat dan berusaha tiap hari untuk mengikuti Ju-
ruselamat?
 b. Apakah satu hal yang dapat Anda lakukan untuk datang ke-
pada Tuhan dengan lebih baik dan memperkenankan Penda-
maian membuat perubahan dalam kehidupan Anda?

Mosia 27:32–37
Alma yang Muda dan para putra Mosia melakukan 
perjalanan ke seluruh negeri, mengakui dosa- dosa mereka 
dan memperkuat Gereja
Ayat- ayat berikutnya yang akan Anda telaah dalam 
Mosia 27 mengilustrasikan asas ini: Untuk benar- 
benar bertobat, seseorang harus melakukan segala 
sesuatu yang mungkin untuk memperbaiki keru-
sakan yang telah dia lakukan.  Pembayaran kembali 
berarti melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk 
memperbaiki dampak dari pilihan- pilihan kita yang 
buruk dan memulihkan apa yang telah dirusak oleh 
tindakan- tindakan kita. Sebagai contoh, jika seseo-
rang mencuri sebuah benda dari tetangga, melakukan 
pembayaran kembali akan mencakup mengembali-
kan barang yang dicuri. Bacalah Mosia 27:32–37, dan 
identifikasilah apa yang Alma dan para putra Mosia 
lakukan untuk melakukan pembayaran kembali bagi 
dosa- dosa mereka.

Tuliskanlah bagaimana seseorang mungkin melakukan 
pembayaran kembali untuk dosa- dosa berikut:

• Berdusta kepada orangtua:   
 

• Menyebarkan gosip tentang orang lain:   
 

• Mencontek dalam tugas sekolah:   
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Sewaktu Anda memikirkan tentang bagaimana Anda 
dapat diubah melalui Pendamaian, pertimbangkan 
bagaimana Anda dapat bertobat dan melakukan pem-
bayaran kembali untuk dosa- dosa Anda.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 27 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 14: HARI 3

Mosia 28–29
Pendahuluan
Setelah keinsafan mereka, para putra Mosia merasakan 
hasrat yang kuat untuk mengkhotbahkan Injil kepada 
orang- orang Laman. Raja Mosia mendukung kepu-
tusan mereka, tetapi kemudian dia ditinggalkan tanpa 
pengganti bagi takhtanya dan pengurus catatan tulisan 
suci. Dia memberikan kepada Alma (putra Alma) tang-
gung jawab atas catatan itu. Alih- alih menetapkan raja 
yang lain, dia membentuk sistem para hakim sebagai 
bentuk baru pemerintahan.

Mosia 28:1–9
Para putra Mosia berhasrat untuk berkhotbah kepada 
orang- orang Laman 
Di sebelah tiap pernyataan di bawah ini, nilailah 
hasrat Anda dalam bidang- bidang berikut. Gunakan 
skala dari 1 sampai 10 (1 mengindikasikan “tidak ada 

hasrat,” dan 10 mengindikasikan “hasrat yang sangat 
kuat”).

- - - - - - -   Saya memiliki hasrat yang tulus untuk menolong orang lain 
menemukan kebahagiaan kekal.

- - - - - - -  Saya rela berkurban untuk menolong orang lain.

- - - - - - -  Saya memiliki hasrat untuk membagikan Injil kepada orang lain.

- - - - - - -   Jika Anda seorang remaja putra, evaluasilah hasrat Anda untuk 
melayani sebagai misionaris penuh waktu. (Jika Anda seorang remaja 
putri, Anda juga boleh memilih untuk mengevaluasi hasrat Anda).

Kajilah ulang Mosia 27:8–10, dan identifikasilah bagai-
mana Alma dan para putra Mosia akan menilai pada 
pernyataan di atas sebelum keinsafan mereka.

Sekarang bacalah Mosia 28:1–3, dan identifikasilah 
bagaimana para putra Mosia berubah dalam bidang- 
bidang yang diidentifikasikan di atas. Sewaktu Anda 
membaca, ingatlah bahwa kata binasa merujuk pada 
menjadi tersesat secara rohani.

Tulislah jawaban Anda terhadap pertanyaan- 
pertanyaan berikut:

Kepada siapakah para putra Mosia ingin membagikan 
Injil?   
 

Dari apa yang telah Anda telaah dalam Kitab Mormon 
sejauh ini, kesulitan atau bahaya apakah yang dapat 
para putra Mosia hadapi dalam misi kepada orang- 
orang Laman?   
 

Bacalah Mosia 28:4, dan pertimbangkan bagaimana 
Anda akan menyatakannya kembali dengan kata- kata 
Anda sendiri. Perhatikan bagaimana keinsafan para 
putra Mosia memengaruhi hasrat mereka untuk mem-
bagikan Injil. Dalam Mosia 28:1–4 kita mempelajari 
asas ini: Sewaktu keinsafan kita mendalam, hasrat 
kita untuk membagikan Injil meningkat.

Bacalah pernyataan berikut dari Penatua 
Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas 
Rasul (Anda mungkin ingin menulisnya 
di sisi tulisan suci Anda di sebelah Mosia 
28:1–4), “Intensitas hasrat kita untuk 
membagikan Injil adalah indikator hebat 

dari tingkat keinsafan pribadi kita” (“Sharing the 
Gospel,” Ensign, November 2001, 7).

Pada kalimat pertama dari Mosia 28:4, tandai bagai-
mana para putra Mosia dipengaruhi dalam hasrat me-
reka untuk membagikan Injil. Perhatikan bahwa Roh 
Tuhan memiliki peran penting dalam meningkatkan 
hasrat kita untuk membagikan Injil.
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 1. Jawablah salah satu pertanyaan berikut ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana hasrat Anda untuk membagikan Injil telah me-
ningkat sewaktu Anda telah memperkuat kesaksian Anda?
 b. Apa saja pengalaman- pengalaman dalam kehidupan Anda 
yang telah menuntun Anda untuk ingin membagikan Injil kepada 
orang lain?
 c. Jika Anda tidak merasakan bahwa Anda memiliki hasrat yang 
kuat untuk membagikan Injil pada waktu ini, apakah yang dapat 
Anda lakukan untuk memperkuat hasrat itu? (Bacalah Alma 
17:2–3).

 2. Bayangkan seorang remaja putra yang adalah ang-
gota Gereja tetapi memiliki sedikit atau tidak ada hasrat 

untuk melayani sebagai misionaris penuh waktu. Dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda, tulislah sepucuk surat kepadanya, 
menyarankan apa yang dapat dia lakukan untuk meningkatkan 
hasratnya untuk membagikan Injil. Anda mungkin ingin menye-

butkan apa yang telah mem-
perdalam keinsafan Anda 
pada Injil Yesus Kristus dan 
sarankan kegiatan atau peng-
alaman yang serupa bagi re-
maja putra ini. Ingatlah 
sewaktu Anda menuliskan 
bahwa keinsafan yang lebih 
besar akan menuntun pada 
hasrat yang meningkat untuk 
membagikan Injil kepada 
orang lain.

Sewaktu Anda me-
lanjutkan penelaahan 
Anda tentang Mosia 28, 
bayangkan bagaimana 
Anda akan merasakan 
jika seseorang yang 
Anda kasihi ingin pergi 

untuk tinggal di antara sebuah bangsa yang keras, 
yang membenci orang- orang yang tidak seperti me-
reka. Bacalah Mosia 28:5–9, dan identifikasilah me-
ngapa Mosia membiarkan para putranya pergi ke misi 
yang berbahaya seperti itu. Dalam kitab Alma, Anda 
akan mempelajari tentang “banyak orang [yang] akan 
percaya pada perkataan mereka” (Mosia 28:7)—ribuan 
orang Laman yang insaf sebagai hasil dari upaya para 
putra Mosia.

Mosia 28:10–20
Mosia menerjemahkan lempengan- lempengan orang Yared 
dan memberikan seluruh catatan yang dia simpan kepada 
Alma
Sisa dari Mosia 28 mencatat bahwa Raja Mosia 
semakin menjadi tua dan merasa perlu untuk memi-
lih pengurus berikutnya atas catatan- catatan sakral 

Ketika Anda menerapkan 
sebuah asas Injil pada situasi 
umum dalam kehidupan, 
Anda dapat menganalisis de-
ngan lebih baik asas itu dan 
dengan lebih mudah menge-
nali relevansinya dalam kehi-
dupan Anda. Semakin banyak 
upaya yang Anda lakukan 
dengan tulus menanggapi se-
buah studi kasus, semakin le-
bih efektif akan jadinya dalam 
proses pembelajaran Anda.

Menerapkan Asas- Asas 
Injil dalam Studi Kasus

sebelum dia meninggal. Untuk dua generasi sebelum-
nya, raja telah memberikan lempengan- lempengan 
itu kepada raja berikutnya. Tetapi karena para putra 
Raja Mosia telah pergi ke misi, dia tidak lagi memiliki 
putra untuk mewarisi takhta dan oleh karena itu tidak 
memiliki pengurus atas catatan- catatan itu. Dima-
sukkan dalam catatan- catatan ini adalah lempengan- 
lempengan orang Yared, yang Mosia terjemahkan 
melalui kuasa Allah (lihat Mosia 28:11–19).

Jika Anda harus memilih seseorang untuk mengurus 
catatan- catatan sakral, apa karakteristik yang Anda 
inginkan orang itu miliki?   
 

Uraikan bagaimana perasaan Anda jika seseorang me-
milih Anda untuk mengurus lempengan- lempengan 
itu.   
 

Bacalah Mosia 28:20, dan carilah nama orang yang Mo-
sia pilih untuk mengurus lempengan- lempengan itu.

 3. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
apa yang keputusan Raja Mosia ajarkan kepada Anda 

tentang perubahan hati Alma. (Untuk menjawab pertanyaan ini, 
Anda mungkin perlu meninjau kembali tindakan- tindakan Alma 
sebelumnya, yang tercatat dalam Mosia 27). Juga, jelaskan 
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bagaimana kepercayaan Mosia kepada Alma mungkin memberi-
kan harapan kepada mereka yang bertobat.

Mosia 29
Rakyat Mosia memilih sistem para hakim sebagai bentuk 
baru pemerintahan
Seperti yang tercatat dalam Mosia 29, Raja Mosia 
mengusulkan bahwa pemerintahan orang Nefi tidak 
lagi dikelola oleh seorang raja, tetapi oleh sistem para 
hakim. Bacalah dan bandingkan Mosia 23:7–8 dan 
Mosia 29:13, 16–18. Menurut tulisan suci ini, di bawah 
keadaan atau kondisi apakah sebuah monarki (yang 
diperintah oleh seorang raja atau ratu) adalah bentuk 
pemerintahan yang baik? Mengapa Mosia menasihati 
orang- orang Nefi untuk tidak melanjutkan monarki 
mereka?

Bacalah Mosia 29:11, 25, dan lingkari jawaban beri-
kut yang mengindikasikan apa yang Mosia katakan 
tentang bagaimana para hakim harus menghakimi 
orang- orang: (a) dengan belas kasihan yang besar, 
(b) menurut hukum, (c) menurut perintah- perintah 
Allah, (d) dengan ketegasan.

Bacalah Mosia 29:26, 30, 33–34, 37–38, dan temukan 
peran orang- orang dalam bentuk baru pemerintahan 
yang Raja Mosia usulkan.

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
mengapa Anda percaya adalah penting bagi setiap warga 

negara dari suatu negara untuk “menanggung bagiannya” da-
lam melayani negaranya (Mosia 29:34).

Alma ditetapkan menjadi hakim kepala yang pertama, 
dan menunaikan perannya dalam kesalehan (lihat 
Mosia 29:41–43).

Dengan kata- kata Anda sendiri, tulislah satu asas yang 
telah Anda pelajari dari Mosia 29:   
 

Satu asas yang pasal ini ajarkan adalah: Tiap orang 
memiliki tugas untuk menyokong hukum dan 
pemimpin yang benar.

 5. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
satu cara Anda dapat mendukung hukum dan pemimpin 

yang benar di negara Anda.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mosia 28–29 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 14: HARI 4

Alma 1–4
Pendahuluan
Sesaat setelah Alma menjadi hakim kepala, seorang 
pria bernama Nehor mulai mengajarkan ajaran palsu 
dan memperkenalkan penipuan imam di antara orang- 
orang Nefi. Dia membunuh seorang pria saleh dan 
dieksekusi atas tindak kejahatannya. Beberapa tahun 
kemudian, Amlisi tidak berhasil dalam usahanya untuk 
menjadi raja atas orang- orang Nefi. Ketika orang- 
orang memberikan suara untuk menolak dia sebagai 
raja, dia mengumpulkan para pendukungnya—yang 
disebut orang- orang Amlisi—untuk pergi bertempur 
melawan orang- orang Nefi. Orang- orang Nefi berjaya, 
tetapi puluhan ribu orang tewas. Merasa direndahkan 
oleh peperangan, banyak orang Nefi mengingat tugas 
mereka, dan ribuan orang bergabung dengan Gereja. 
Meskipun demikian, dalam waktu setahun, banyak 
anggota Gereja telah menjadi sombong dan mengani-
aya yang lain. Alma memutuskan untuk melepaskan 
tugas- tugasnya sebagai hakim kepala dan memfokus-
kan diri untuk memberikan kesaksian tentang Injil 
Yesus Kristus.

Alma 1
Para anggota Gereja makmur terlepas dari penyebaran 
penipuan imam dan penganiayaan
Orang- orang kadang- kadang berupaya untuk menjadi 
terkenal. Gunakan beberapa saat untuk memikirkan ten-
tang bahaya- bahaya yang mungkin terjadi dari hasrat ini. 
Apa yang terjadi jika Anda peduli lebih banyak tentang 
apa yang teman- teman Anda pikirkan mengenai Anda 
daripada apa yang Allah pikirkan mengenai Anda?

PENDAHULUAN UNTUK  

Alma
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Dengan menelaah kitab Alma, Anda akan mempela-
jari tentang Yesus Kristus dan perlunya Pendamaian 
dan Kebangkitan- Nya dalam rencana kebahagiaan 
Bapa Surgawi. Anda juga akan mempelajari tentang 
kuasa firman Allah untuk mengatasi penipuan imam, 
ajaran palsu, dosa, kebencian, dan kemurtadan semen-
tara menuntun individu untuk menerima perubahan 
hati yang hebat dan dilahirkan kembali. Anda akan 
diteguhkan sewaktu Anda membaca tentang upaya 
misioner para putra Mosia dan keinsafan serta kese-
tiaan yang mengikuti dari orang- orang Amon, atau 
orang- orang Anti- Nefi- Lehi. Selain itu, sewaktu Anda 
menelaah pasal- pasal yang memerincikan peperangan 
di antara orang- orang Nefi dan orang- orang Laman, 
Anda dapat mempelajari asas- asas yang akan mem-
bimbing Anda pada waktu- waktu yang kacau di mana 
Anda tinggal dan menolong Anda berjaya dalam per-
tempuran pribadi melawan musuh.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Mormon menyusun dan meringkas catatan- catatan 
dari lempengan- lempengan besar Nefi untuk mencip-
takan kitab Alma. Kitab itu disebut menurut Alma, 
yang adalah putra Alma dan sering kali disebut Alma 
yang Muda. Pada waktu Raja Mosia menegakkan pe-
merintahan para hakim di antara orang- orang Nefi, 
Alma menjadi hakim kepala pertama dan juga meng-
gantikan ayahnya sebagai imam tinggi atas Gereja 
(lihat Mosia 29:42). Pada akhirnya dia meletakkan 
jabatannya sebagai hakim kepala untuk mendedika-
sikan dirinya “seutuhnya pada imamat tinggi” dan 
“menyampaikan firman Allah kepada orang- orang” 
di seluruh negeri orang- orang Nefi (Alma 4:20; 5:1). 
Mormon menggunakan catatan tentang pelayanan 
Alma (Alma 1–44) dan tulisan para putranya, Helaman 
(Alma 45–62) dan Siblon (Alma 63) untuk menyusun 
kitab Alma.

Kapan dan Di Mana Itu Dituliskan?
Catatan- catatan asli yang digunakan sebagai sumber 
untuk kitab Mormon mungkin ditulis antara tahun 
91 SM. sampai 52 SM. Mormon meringkas catatan- 
catatan itu pada suatu masa antara 345 M dan 385 M. 
Mormon tidak mencatat di mana dia berada ketika dia 
membuat ringkasannya.
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Seperti yang tercatat dalam Alma 1, seorang pria 
bernama Nehor menjadi sangat terkenal di antara se-
jumlah orang. Bacalah Alma 1:2–6, dan identifikasikan 
apa yang Nehor ajarkan dan bagaimana orang- orang 
menanggapinya.

Selidiki baris- baris pertama dari Alma 1:12 bagi kata 
yang Alma gunakan untuk menguraikan apa yang 
Nehor perkenalkan kepada orang- orang Nefi. Kemu-
dian lihatlah catatan kaki 12a. Bacalah 2 Nefi 26:29, 
rujuk silang pertama yang terdapat di catatan kaki 
itu, dan identifikasikan apa yang dilakukan dan yang 
tidak dilakukan oleh mereka yang melakukan peni-
puan imam.

Penipuan imam ada-
lah ketika orang- orang 
mengkhotbahkan 
“ajaran- ajaran palsu 
… demi kekayaan 
dan kehormatan” 
dan “menetapkan diri 
mereka sebagai terang 
bagi dunia” (Alma 1:16; 
2 Nefi 26:29). Mereka 
tidak ingin membangun 
kerajaan Allah dengan 
pengkhotbahan mereka. 
Sebaliknya, mereka ingin 
menerima keuntungan 
(seperti kekayaan, keun-
tungan sosial, atau kuasa 
atas orang lain) dan 
pujian dari orang lain. 
Mereka ingin memfo-
kuskan perhatian pada 

diri mereka, bukan pada Allah dan Injil- Nya. Penipuan 
imam adalah dosa yang serius di mata Allah, sebagai-
mana Alma jelaskan ketika dia memberi tahu Nehor, 
“Seandainya penipuan imam diberlakukan di antara 
orang- orang ini akan berakibat pada kehancuran me-
nyeluruh mereka” (Alma 1:12).

Sewaktu Nehor berusaha untuk “menuntun pergi 
umat gereja,” seorang pria yang saleh bernama Gideon 
“bertahan terhadapnya, memberi petuah kepadanya 
dengan firman Allah” (Alma 1:7). Sebagai tanggapan, 
Nehor menghunus pedangnya dan membunuh 
Gideon. Nehor diadili atas tindak kejahatannya dan 
dieksekusi. Bacalah Alma 1:16 untuk menemukan 
apakah kematian Nehor mengakhiri penipuan imam 
di antara orang- orang Nefi.

Bacalah Alma 1:26–27, dan identifikasikan cara- cara 
para imam Allah orang Nefi bertindak dengan ber-
beda dari Nehor dan orang lain yang mempraktikkan 
penipuan imam.

Catatan kaki di bawah dari 
setiap halaman tulisan suci 
mencakup rujuk silang tulisan 
suci pada tulisan suci lain 
yang dapat menyediakan 
wawasan yang lebih banyak 
sewaktu Anda menelaah. Ja-
dikan itu latihan yang sering 
untuk membaca rujuk silang 
pada tulisan suci yang Anda 
telaah. Anda mungkin ingin 
menandai rujuk silang di ca-
tatan kaki Anda yang meno-
long Anda memahami tulisan 
suci dengan lebih baik.

Menggunakan 
Rujuk Silang

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
bagaimana para imam orang Nefi bertindak. Bagaimana 

tindakan dari para imam orang Nefi berbeda dengan tindakan 
dari mereka yang mempraktikkan penipuan imam?

Sewaktu penipuan imam tersebar ke seluruh negeri, ba-
nyak orang mulai menganiaya para anggota Gereja yang 
setia. Untuk mempersiapkan diri menelaah sisa dari 
Alma 1, pertimbangkan bagaimana Anda telah melihat 
orang- orang lain mengusik, mengejek, atau menganiaya 
mereka yang menaati perintah- perintah Allah.

Bacalah Alma 1:19–20, dan carilah mengapa sejumlah 
orang menganiaya para anggota Gereja. Alma 1:21–31 
mencatat bagaimana para anggota Gereja menanggapi 
penganiayaan itu. Bacalah petikan- petikan tulisan suci 
di bawah ini dan isilah bagannya:

Alma 1:21–24 Alma 1:25, 27–31

Bagaimana sejumlah 
anggota menanggapi 
terhadap penganiayaan?  
  
 

Bagaimana para anggota 
Gereja lainnya hidup terlepas 
dari penganiayaan?   
 
 

Apakah akibat dari 
tindakan- tindakan mereka?  
  
 

Apa berkat- berkat yang 
mereka terima?  
  
 

Tulislah sebuah asas yang Anda pelajari dari menelaah 
bagan ini:   
 

Salah satu asas yang dapat Anda identifikasikan ada-
lah: Ketika kita menjalankan Injil, kita dapat me-
miliki kedamaian dalam kehidupan kita, bahkan 
jika kita dianiaya.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jelaskan 
bagaimana memahami asas Injil di atas dapat menolong 

Anda ketika menghadapi penganiayaan atau tekanan untuk ti-
dak mematuhi perintah- perintah. Kemudian jawablah salah satu 
pertanyaan berikut:
 a. Kapankah Anda pernah menaati perintah- perintah terlepas 
dari penganiayaan atau tekanan untuk tidak melakukannya, dan 
apa berkat- berkat yang Anda terima?
 b. Bagaimana Anda akan menanggapi musuh Anda?

Alma 2
Orang- orang Amlisi dan orang- orang Laman bergabung 
dalam pertempuran melawan orang- orang Nefi
Alma 2 memberi tahu tentang pencobaan lebih lanjut 
bagi orang- orang Nefi. Bacalah judul pasal untuk 
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menemukan bagaimana seorang pria bernama Amlisi 
dan para pengikutnya melawan orang- orang Nefi. 
Amlisi ingin menjadi raja atas orang- orang Nefi, tetapi 
orang- orang Nefi mengadakan pemungutan suara dan 
memilih untuk menolaknya dan melanjutkan de-
ngan sistem para hakim mereka. Para pengikut Amlisi 
berkumpul bersama dan menjadikan dia sebagai raja 
mereka. Amlisi memerintahkan para pengikutnya 
untuk pergi berperang melawan orang- orang Nefi, 
dan segera setelah itu orang- orang Laman bergabung 
dengan orang- orang Amlisi untuk memerangi orang- 
orang Nefi. 

Karena orang- orang Nefi setia kepada Tuhan, Tuhan 
membantu mereka dalam pertempuran mereka me-
lawan orang- orang Amlisi dan orang- orang Laman. 
Bacalah Alma 2:18, 28–31, 36, dan tandai kata mengu-
atkan dan dikuatkan setiap kali itu muncul. Carilah 
bagaimana Tuhan menguatkan orang- orang Nefi.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang suatu waktu ketika Anda merasa bahwa Tuhan 

menguatkan Anda sewaktu Anda berusaha untuk melakukan apa 
yang benar.

Alma 3
Orang- orang Amlisi memisahkan diri mereka dari Allah
Pikirkan tentang pesan yang mungkin sejumlah orang 
coba untuk sampaikan tentang diri mereka melalui 
pilihan dalam berpakaian, gaya rambut, anting- anting 
dan barang perhiasan lain, tato, serta perajahan tubuh.

Bacalah Alma 3:4, dan identifikasikan bagaimana 
orang- orang Amlisi mengubah penampilan mereka.

Dengan siapakah orang- orang Amlisi “dibedakan 
dari”?   
 

Siapa yang mereka inginkan panuti?   
 

Perubahan orang- orang Amlisi dalam penampilan 
adalah pernyataan dari pemberontakan mereka. Se-
perti yang tercatat dalam Alma 3, Mormon mengingat-
kan kita tentang kutukan dan tanda yang telah datang 
ke atas orang- orang Laman ratusan tahun sebelumnya 
karena pemberontakan mereka terhadap Allah (lihat 
Alma 3:6–10; lihat juga 2 Nefi 5:20–24). Orang- orang 
Amlisi telah secara sukarela menaruh tanda pada dahi 
mereka, tetapi tanda ini menjadi sebuah tujuan yang 
serupa dengan tanda yang telah Tuhan taruh pada 
orang- orang Laman.

Tandai ungkapan dalam Alma 3:18 yang menggam-
barkan sikap orang- orang Amlisi terhadap Allah. Juga 
tandai dalam Alma 3:19 apa yang orang- orang Amlisi 
datangkan ke atas diri mereka karena pemberontakan 
mereka.

Apakah yang Anda pelajari dari Alma 3:18–19 tentang 
mereka yang dikutuk oleh Tuhan? (Mereka yang me-
nyatakan diri dalam pemberontakan terbuka melawan 
Allah mendatangkan kutukan ke atas diri mereka). 
Adalah penting untuk dipahami bahwa kutukan ada-
lah keadaan menjadi “disingkirkan dari hadirat Tuhan” 
(2 Nefi 5:20). Melalui tindakan mereka, orang- orang 
Amlisi telah memisahkan diri dari Allah.

Dari contoh tentang orang- orang Amlisi, kita belajar 
bahwa adalah pilihan kita untuk memisahkan diri dari 
Allah. Mereka yang “menyatakan diri dalam pembe-
rontakan terbuka melawan Allah” (Alma 3:18) memi-
sahkan diri mereka dari Allah, atau dengan perkataan 
lain, mendatangkan kutukan ke atas diri mereka.

 4. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Kebalikan dari orang- orang 

Amlisi, apakah yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan Anda 
sekarang untuk memastikan bahwa Anda tidak memisahkan diri 
Anda dari Allah?

Alma 3:20–25 memberi tahu bagaimana orang- orang 
Nefi mengalahkan orang- orang Laman di pertem-
puran lainnya, tetapi banyak orang dari kedua belah 
pihak yang tewas. Bacalah Alma 3:26–27, mencari pel-
ajaran besar yang Mormon inginkan kita pelajari dari 
laporan tentang orang- orang Amlisi dan pertempuran 
antara orang- orang Nefi dan orang- orang Laman.

Lengkapi asas berikut menurut apa yang Anda baca 
dalam Alma 3:26–27: Kita menerima kebahagiaan 
atau kegetiran bergantung pada   
 

Gunakan beberapa saat untuk memikirkan tentang 
siapa yang Anda pilih untuk ikuti dalam kehidupan 
Anda. Pikirkan tentang pertanyaan- pertanyaan beri-
kut: Apa pahala, atau upah jenis yang Setan tawarkan 
kepada mereka yang mengikutinya? (Itu biasanya 
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sangat menggoda pada mulanya, tetapi itu pada akhir-
nya mengakibatkan ketidakbahagiaan dan kecanduan). 
Sebaliknya, apa upah yang telah Anda terima dari 
Tuhan karena memilih untuk mengikuti- Nya?

 5. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang suatu waktu ketika mengikuti Tuhan telah men-

datangkan kebahagiaan bagi Anda.

Alma 4
Setelah suatu periode pertumbuhan Gereja, para anggota 
Gereja menjadi sombong dan Alma mengundurkan diri 
sebagai hakim kepala untuk memanggil mereka pada 
pertobatan
Sesudah perang melawan orang- orang Laman dan 
orang- orang Amlisi, orang- orang Nefi “dibangun-
kan terhadap ingatan akan kewajiban mereka,” dan 
mereka “mulai menegakkan gereja dengan lebih 
sepenuhnya” (Alma 4:3–4). Sebagai hasilnya, kira- kira 
3.500 orang bergabung dengan Gereja (lihat Alma 
4:5). Sayangnya, dalam waktu yang singkat selama 
setahun, banyak orang di dalam Gereja mulai menjadi 
sombong. Bacalah Alma 4:8–12, dan identifikasikan 
tindakan- tindakan jahat yang terjadi karena kesom-
bongan di antara para anggota Gereja. Sebuah asas 
yang dapat kita pelajari dari petikan tulisan suci ini 
adalah: Jika kita memberikan teladan yang tidak 
benar, tindakan kita dapat merintangi orang lain 
untuk menerima Injil (lihat Alma 4:10).

 6. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
satu contoh tindakan atau sikap jahat yang ditunjukkan 

oleh orang- orang Nefi dalam Alma 4:8–12. Jelaskan mengapa 
penting untuk menghindari tindakan atau sikap itu sebagai ang-
gota Gereja dewasa ini.

Sebagai akibat dari kejahatan di dalam Gereja, Alma me-
netapkan pria lain untuk menggantikan dia sebagai ha-
kim kepala sehingga dia dapat mendedikasikan seluruh 
waktunya pada pemanggilannya sebagai imam tinggi 
ketua atas Gereja dan menolong para anggota mengatasi 
kesombongan mereka dan dosa- dosa mereka dengan 
“menekan dalam kesaksian yang murni” (Alma 4:19). 
Bacalah Alma 4:19, dan garis bawahi apa yang Alma has-
ratkan untuk dilakukan untuk menolong bangsanya.

Alma 4:19 mengilustrasikan asas- asas ini: Memenuhi 
tugas- tugas rohani kita mungkin menuntut pe-
ngurbanan. Para hamba Tuhan memberikan kesak-
sian dan memanggil para pendosa untuk bertobat. 
Memberikan kesaksian yang murni menolong 
orang lain lebih mendekat kepada Allah.

Dapatkah Anda membayangkan seseorang mele-
paskan jabatan politik terkemuka, misalnya sebagai 

presiden sebuah negara, untuk melayani misi? Alma 
melakukan!

 7. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, 
menurut Anda apa ungkapan “menekan dalam kesaksian 

yang murni” (Alma 4:19) menyarankan tentang bagaimana Alma 
akan mengajar. Catatlah juga bagaimana Anda telah dipengaruhi 
untuk berubah atau meningkat dengan mendengarkan orang lain 
memberikan kesaksian tentang Injil.

 8. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 1–4 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 15: HARI 1

Alma 5:1–36
Pendahuluan
Ketika Gereja diancam dengan kejahatan dan perse-
lisihan (lihat Alma 4:9–11), Alma mengetahui bahwa 
reformasi sejati hanya dapat datang melalui perubahan 
yang hebat dalam hati para anggota Gereja. Sebagai 
imam tinggi Gereja, Alma memulai misinya untuk me-
mulihkan orang- orang di Zarahemla dengan bersaksi 
tentang Yesus Kristus dan meminta orang- orang untuk 
bertobat. Dia mendorong mereka untuk mempersi-
apkan diri bagi penghakiman Tuhan dengan memiliki 
iman dalam firman Allah dan mengevaluasi kondisi 
rohani hati mereka. Sewaktu Anda menelaah setengah 
bagian pertama dari Alma 5, pikirkan tentang bagai-
mana Anda dapat menerapkan apa yang Anda pelajari 
sehingga Anda dapat mengalami atau melanjutkan 
pada pengalaman perubahan hati yang hebat yang 
dibahas dalam pasal ini.

Alma 5:1–13
Alma menuturkan kembali keinsafan ayahnya dan mereka 
yang mengikutinya
Berapa banyak Anda telah berubah sejak Anda beru-
mur 8 tahun? Berapa banyak Anda telah berubah sejak 
Anda berumur 12 tahun? Pikirkan tentang cara- cara 
berbeda ketika orang mungkin berubah, seperti dalam 
penampilan, perilaku, atau sikap mereka. Renungkan 
apa yang mungkin menuntun pada atau mendatang-
kan beberapa dari perubahan ini dalam diri orang- 
orang. Kemudian bacalah Alma 5:12, dan carilah apa 



163

yang berubah dalam diri Alma yang Tua. Sewaktu 
Anda menelaah Alma 5:1–13, pikirkan tentang bagai-
mana hati seseorang mungkin berubah.

Penatua Gerald N. Lund, 
yang belakangan me-
layani sebagai anggota 
Tujuh Puluh, mengajar-
kan bahwa ketika kata 
hati digunakan dalam tu-
lisan suci, itu sering kali 
merujuk pada “orang itu 
sesungguhnya, secara 
batiniah” (“Understan-
ding Scriptural Sym-
bols,” Ensign, Oktober 
1986, 25). Pertimbang-
kan sejenak bagaimana 
“perubahan hati yang 
hebat” berbeda dengan 
cara- cara lain ketika 
orang mungkin beru-
bah—termasuk cara- cara 
yang Anda pikirkan ten-
tangnya sewaktu Anda 
memulai pelajaran ini.

Ingatlah bahwa rakyat 
Raja Benyamin mengalami “perubahan yang hebat” 
dalam hati mereka, yang menyebabkan mereka “tidak 
memiliki lagi watak untuk melakukan yang jahat, 
tetapi melakukan yang baik secara berkelanjutan” 
(Mosia 5:2). Anda mungkin ingin menulis klarifikasi 
dari Penatua Lund dan rujukan tulisan suci Mosia 5:2 
di sisi tulisan suci Anda di sebelah Alma 5:11–13.

Penatua D. Todd Christofferson dari 
Kuorum Dua Belas Rasul menjelaskan, 
“Anda mungkin bertanya, Mengapa 
perubahan yang besar ini tidak terjadi lebih 
cepat pada diri saya? Anda hendaknya 
mengingat bahwa contoh- contoh menak-

jubkan dari rakyat Raja Benyamin, Alma, dan beberapa 
orang lainnya dalam tulisan suci adalah contoh yang—
menakjubkan dan tidak biasa. Bagi sebagian besar dari 
kita, perubahan lebih secara bertahap dan terjadi 
terus- menerus. Dilahirkan kembali, tidak seperti kela-
hiran jasmani kita, lebih dari sekadar proses daripada 
sebuah kejadian. Dan terlibat dalam proses tersebut 
adalah tujuan inti dari kehidupan fana” (“Dilahirkan 
Kembali,” Ensign atau Liahona, Mei 2008, 78).

Bacalah Alma 5:3–7, dan carilah apa yang Alma berita-
hukan kepada orang- orang di Zarahemla untuk meno-
long mempersiapkan hati mereka untuk berubah.

Jawablah pertanyan berikut dalam buku pedoman 
ini: Alma memberi tahu orang- orang di Zarahemla 

Presiden Marion G. Romney 
dari Presidensi Utama meng-
ajarkan, “Mempelajari Injil 
dari firman yang tertulis … 
tidaklah cukup. Itu haruslah 
dijalani .… Seseorang tidak 
dapat sepenuhnya mempela-
jari Injil tanpa menjalaninya” 
(“Records of Great Worth,” 
Ensign, September 1980, 4). 
Dalam beberapa tempat da-
lam pelajaran ini, Anda akan 
didorong untuk menerapkan 
apa yang telah Anda pelajari. 
Menerapkan apa yang telah 
Anda pelajari hendaknya 
menjadi bagian penting dari 
penelaahan Injil Anda.

Menerapkan Apa 
yang Anda Pelajari

tentang keinsafan ayahnya dan yang lainnya, seperti 
juga pembebasan mereka dari penawanan. Menurut 
Anda apakah pengalaman- pengalaman ini menolong 
orang- orang mempersiapkan diri untuk mengalami 
perubahan hati?   
  
 

Bacalah Alma 5:10, dan lingkari tanda tanya pada 
akhir dari ketiga pertanyaan yang Alma ajukan kepada 
orang- orang. Kemudian selidiki Alma 5:11–13, di mana 
Alma mulai menjawab pertanyaan- pertanyaan ini, 
untuk menemukan pendukung untuk pernyataan ini: 
Ketika kita percaya pada firman Allah dan men-
jalankan iman kepada Yesus Kristus, kita dapat 
mengalami perubahan hati yang hebat.

Iman pada firman Allah menuntun pada perubahan 
hati yang hebat karena firman Allah mengajar kita 
tentang Juruselamat. Orang- orangnya Alma percaya 
pada firman Allah, yang disampaikan kepada mereka 
oleh para nabi kudus. Mereka belajar tentang kuasa 
penebusan dari Pendamaian Yesus Kristus, dan hati 
mereka diubah sewaktu mereka mengembangkan 
iman kepada Juruselamat.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jelaskan 
dengan kata- kata Anda sendiri bagaimana percaya pada 

Pendamaian Yesus Kristus menuntun pada perubahan hati yang 
hebat.

 2. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang bagaimana hati Anda telah diubah. Jika Anda 

pernah memerhatikan perubahan hati sewaktu Anda telah mene-
laah Kitab Mormon tahun ini dalam seminari, Anda dapat meng-
uraikan pengalaman Anda sebagai bagian dari jawaban Anda.

Alma 5:14–36
Alma mengajarkan bahwa perubahan hati yang hebat 
diperlukan untuk memasuki kerajaan surga
Setelah Alma mengajarkan bahwa iman pada firman 
Allah menolong kita memulai proses untuk menerima 
perubahan hati yang hebat, dia meminta orang- orang 
untuk mempertimbangkan banyak pertanyaan perta-
nyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menolong kita 
mengevaluasi kondisi dari hati rohani kita—hasrat dan 
perasaan dari orang batiniah.

Bacalah Alma 5:14, dan tandai tiga pertanyaan yang 
Alma ajukan kepada orang- orang untuk memper-
timbangkan tentang diri mereka. Ketiga pertanyaan 
ini menguraikan perubahan yang kita alami sewaktu 
kita menjalankan iman pada penebusan yang dita-
warkan melalui Yesus Kristus. Ingatlah dari pelajaran- 
pelajaran sebelumnya (lihat Mosia 5 dan Mosia 27) 
bahwa menjadi “dilahirkan kembali” merujuk pada 
perubahan yang seseorang alami ketika dia menerima 
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Yesus Kristus dan memulai kehidupan baru tidak ha-
nya sebagai murid- Nya tetapi juga sebagai putra atau 
putri- Nya secara rohani (lihat Mosia 27:25).

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang bagaimana perubahan hati mungkin dicerminkan 

pada air muka seseorang. Dalam konteks ini, kata air muka ber-
arti tampilan wajah seseorang, yang mencerminkan sikap, sua-
sana hati, atau keadaan rohani orang itu. Gambarkan seseorang 
yang Anda kenal yang telah menerima rupa Juruselamat pada air 
mukanya.

Dalam praktik medis kardiogram adalah sebuah bagan 
yang dokter gunakan untuk mengevaluasi status 
jantung jasmani kita. Itu menolong mengidentifikasi 
kondisi yang membutuhkan pengobatan. Telaahlah 
ayat- ayat dari Alma 5 yang terdapat di bagian bawah 
kardiogram rohani di bawah ini. Sewaktu Anda mene-
laah setiap ayat, tandai kotak pada bagan yang paling 
baik menguraikan bagaimana Anda akan menjawab 
pertanyaan atau pertanyaan- pertanyaan dalam setiap 
ayat. (Jika Anda ingin menyimpan jawaban Anda lebih 
pribadi, Anda boleh menyalin bagan ini pada secarik 
kertas terpisah atau dalam jurnal pribadi Anda dan 
kemudian melengkapinya).

Alma 5 Kardiogram Rohani

Selalu

Hampir selalu

Biasanya

Kadang- 
kadang

Jarang, jika 
pernah

Ayat- ayat dari 
Alma 5 15 16 19 26 27 28 29 30–31

Ketika Anda telah melengkapi kardiogram rohani Anda, 
bacalah Alma 5:21–25. Carilah apa yang Alma ajarkan 
tentang kebenaran ini: Dengan mengalami peru-
bahan hati, kita mempersiapkan diri kita untuk me-
nerima tempat di kerajaan surga (kerajaan selestial).

 4. Lakukan yang berikut dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda:

 a. Buatlah sebuah daftar kata dan ungkapan yang Alma guna-
kan dalam Alma 5:21–25 untuk menguraikan kondisi yang Anda 
inginkan sekarang.

 b. Jelaskan menurut Anda bagaimana perubahan hati memper-
siapkan kita untuk menerima tempat di kerajaan surga.

Bacalah Alma 5:33–36, dan pertimbangkan bagai-
mana perasaan Anda tentang pesan Alma. Carilah 
kata dan ungkapan yang menolong Anda menjawab 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Apakah yang Tuhan ingin agar saya lakukan?
• Apa saja pahala dari menerima undangan ini?
• Apakah yang ayat- ayat ini ajarkan kepada saya 

tentang Juruselamat?

Bacalah pernyataan berikut oleh Presiden Ezra Taft 
Benson yang memperlihatkan bagaimana orang- orang 
yang telah mengalami perubahan hati ingin hidup:

“Ketika Anda memilih untuk mengikuti 
Kristus, Anda memilih untuk diubah ….

Tuhan bekerja dari dalam hati bergerak 
keluar. Dunia bekerja dari luar bergerak 
ke dalam hati. Dunia akan mengeluarkan 
orang- orang dari kekumuhan. Kristus 

mengeluarkan kekumuhan dari orang- orang, dan ke-
mudian mereka mengeluarkan sendiri kekumuhan itu. 
Dunia akan membentuk manusia dengan mengubah 
lingkungan mereka. Kristus mengubah manusia, yang 
kemudian mengubah lingkungan mereka. Dunia akan 
membentuk perilaku manusia, tetapi Kristus dapat 
mengubah perilaku manusia ….

Pria [dan wanita] yang diubah bagi Kristus akan 
dipimpin oleh Kristus. Seperti Paulus mereka akan 
bertanya, [‘Tuhan, apakah yang Engkau kehendaki aku 
lakukan?’] (Kisah Para Rasul 9:6) ….

Kehendak mereka ditelan dalam kehendak- Nya (lihat 
Yohanes 5:30).

Mereka selalu melakukan hal- hal yang menyenangkan 
Tuhan (lihat Yohanes 8:29).

Bukan hanya mereka ingin mati bagi Tuhan, melainkan 
yang lebih penting mereka ingin hidup bagi- Nya.

Masuki rumah mereka, dan foto- foto pada tembok 
mereka, buku- buku pada rak mereka, musik di udara, 
perkataan dan tindakan mereka mengungkapkan me-
reka sebagai orang- orang Kristen.

Mereka berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala 
waktu, dan dalam segala hal, dan di segala tempat 
(lihat Mosia 18:9).

Mereka memiliki Kristus dalam pikiran mereka, se-
waktu mereka memandang kepada- Nya dalam setiap 
pemikiran (lihat A&P 6:36).

Mereka memiliki Kristus dalam hati mereka sewaktu 
kasih sayang mereka ditujukan kepada- Nya selamanya 
(lihat Alma 37:36).
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Hampir setiap minggu mereka mengambil sakramen 
dan bersaksi sekali lagi kepada Bapa Kekal mereka 
bahwa mereka bersedia mengambil ke atas diri mereka 
nama Putra- Nya, selalu mengingat- Nya, dan menaati 
perintah- perintah- Nya (lihat Moroni 4:3).” (“Born of 
God,” Ensign, November 1985, 5–7).

Untuk menyimpulkan pelajaran ini, garis bawahi satu 
gagasan dari pernyataan Presiden Benson yang meno-
long Anda memikirkan tentang bagaimana Anda ingin 
hidup sebagai seseorang yang mengalami perubahan 
hati. Tetapkan gol yang akan menolong Anda menerap-
kan apa yang Anda rasakan sewaktu Anda telah mene-
laah ajaran- ajaran Alma tentang mengalami perubahan 
hati (Anda mungkin ingin menulisnya dalam jurnal pri-
badi Anda atau pada secarik kertas terpisah). Sewaktu 
Anda secara berkelanjutan berupaya untuk dilahirkan 
dari Allah dan mengalami perubahan hati, Anda akan 
dipersiapkan untuk memasuki kerajaan Allah.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 5:1–36 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 15: HARI 2

Alma 5:37–62
Pendahuluan
Sewaktu Alma melanjutkan berkhotbah di Zarahemla, 
dia memperingatkan orang- orang bahwa keputusan 
mereka untuk menyimak atau menolak perkataannya 
menyimpan berkat atau akibat tertentu. Dia mendo-
rong mereka untuk menanggapi suara Gembala Yang 
Baik, Tuhan Yesus Kristus, yang memanggil mereka dan 
berhasrat untuk membawa mereka kembali ke dalam 
kawanan- Nya. Sewaktu Anda menelaah pelajaran ini, 
pertimbangkan bagaimana mengikuti suara Gembala 
Yang Baik akan menolong Anda menghindari apa yang 
tidak bersih dari dunia dan kembali bersama Allah.

Alma 5:37–42, 53–62
Alma mengajak semua orang untuk mengikuti Gembala 
Yang Baik, yang adalah Juruselamat
Dalam tulisan suci, Yesus Kristus kadang- kadang 
dirujuk sebagai “Gembala Yang Baik” (lihat Yohanes 

10:11–15). Mengapa Anda pikir gembala adalah se-
buah simbol yang baik bagi Juruselamat? Presiden Ezra 
Taft Benson memberikan uraian berikut tentang para 
gembala zaman dahulu:

“Pada zaman Yesus, gembala Palestina terkemuka 
karena perlindungannya atas domba- dombanya. Tidak 
seperti penggembala domba modern, gembala itu 
selalu berjalan di depan kawanan dombanya. Dia me-
nuntun mereka. Gembala itu mengenal setiap dom-
banya dan biasanya memiliki nama masing- masing. 
Domba- domba itu mengenal suaranya serta memerca-
yainya dan tidak akan mengikuti orang asing. Dengan 
demikian, ketika dipanggil, domba- domba itu akan 
datang kepadanya (lihat Yohanes 10:14, 16).

“Pada malam hari para gembala akan membawa 
domba- domba mereka ke sebuah lahan ternak yang 
disebut kandang domba. Tembok- tembok yang tinggi 
mengelilingi kandang domba, dan semak berduri di-
tempatkan pada bagian atas tembok- tembok ini untuk 
mencegah hewan buas dan pencuri memanjatnya.

Meskipun demikian, terkadang hewan buas yang di-
dorong oleh rasa lapar akan melompat ke atas tembok 
masuk ke tengah domba- domba itu, membuat mereka 
takut. Situasi seperti itu yang membedakan gembala 
sejati—orang yang mengasihi domba- dombanya—de-
ngan orang upahan—orang yang bekerja hanya untuk 
bayaran dan tugas penggembalaan.

Gembala sejati rela memberikan nyawanya bagi 
domba- domba itu. Dia akan pergi ke antara domba- 
domba itu dan bertarung untuk kesejahteraan mereka. 
Sebaliknya, orang upahan menghargai keselamatan 
pribadinya sendiri melebihi domba- domba itu dan 
biasanya akan melarikan diri dari bahaya.

Yesus menggunakan ilustrasi yang umum pada zaman- 
Nya ini untuk menyatakan bahwa Dia adalah Gembala 
Yang Baik, Gembala Sejati. Karena kasih- Nya bagi para 
saudara lelaki dan saudara perempuan- Nya, Dia dengan 
rela dan secara sukarela menyerahkan nyawa- Nya 
bagi mereka (lihat Yohanes 10:17–18).” (“A Call to the 
Priesthood: ‘Feed My Sheep,’” Ensign, Mei 1983, 43).

Tulislah jawaban singkat terhadap pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam buku pedoman ini:

• Apakah yang mungkin terjadi pada domba- domba 
itu jika mereka tidak mendengarkan si gembala?   
 

• Bagaimana kita seperti domba, dan bagaimana Juru-
selamat seperti gembala kita?   
 

• Apakah artinya dibawa ke dalam kawanan- Nya? 
(lihat Alma 5:60).   
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Dalam Alma 5:37, Alma menguraikan orang- orang di 
Zarahemla sebagai domba- domba yang telah “terse-
sat.” Bacalah Alma 5:37–42, dan carilah apa yang Alma 
ajarkan tentang mendengarkan suara Juruselamat.

 1. Tulislah jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan 
berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Telaahlah Alma 5:37–38, dan jelaskan dengan kata- kata 
Anda sendiri apa yang Alma ajarkan tentang upaya Juruselamat 
memanggil kita untuk mengikuti- Nya.
 b. Dalam Alma 5:41, apakah yang Alma ajarkan tentang bagai-
mana kita dapat mengetahui apakah kita menyimak suara Gem-
bala Yang Baik? Apa beberapa “pekerjaan baik” yang mungkin 
mengindikasikan bahwa seorang remaja Orang Suci Zaman 
Akhir mengikuti Gembala Yang Baik?

Mengenali dan mengikuti suara Juruselamat tidaklah 
selalu mudah. Renungkan kutipan berikut oleh Penatua 
Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul, “Dari 
antara banyak suara yang kita dengar dalam kefanaan, 
kita harus mengenali suara Gembala Yang Baik, yang 
memanggil kita untuk mengikuti- Nya menuju rumah 
surgawi kita” (“Alternate Voices,” Ensign, Mei 1989, 27).

Bacalah Alma 5:53–56, dan tandai sikap dan tindakan 
yang mungkin menjadikan sulit bagi seseorang untuk 
menyimak suara Juruselamat.

Pikirkan tentang sikap atau tindakan lain apa pun 
di dunia dewasa ini yang menjadikannya sulit bagi 
orang- orang untuk menyimak suara Juruselamat. Je-
laskan dengan singkat mengapa Anda pikir sikap dan 
tindakan ini menjadikannya sulit bagi seseorang untuk 
mendengarkan suara Juruselamat:   
 

Dalam Alma 5:57, tandai ungkapan “kamu semua yang 
berhasrat untuk mengikuti suara Gembala yang baik.” 
Kemudian tandai tiga ungkapan lainnya dalam ayat 57 
yang memberi tahu apa yang dapat Anda lakukan 
untuk mengikuti suara Juruselamat.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
sebuah contoh untuk masing- masing dari tiga pernyataan 

berikut, yang memperlihatkan apa yang remaja Orang Suci Za-
man Akhir di sekolah atau komunitas Anda dapat lakukan untuk: 
(a) keluar dari yang jahat, (b) menjadi terpisah, dan (c) tidak me-
nyentuh hal- hal yang tidak bersih. Kemudian pikirkan tentang 
dua kegiatan atau kebiasaan yang benar yang akan menolong 
remaja untuk menyimak suara Gembala Yang Baik dengan lebih 
baik. Jika salah satu kegiatan atau kebiasaan ini telah menolong 
Anda mendengarkan suara Juruselamat, pertimbangkan untuk 
menulis tentang hal itu dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda dan membagikannya kepada guru atau kelas Anda kemu-
dian.

Seperti yang tercatat dalam Alma 5:58–60, Alma 
mengajarkan kebenaran ini: Jika kita mengikuti 
suara Tuhan (Gembala Yang Baik), kita akan 
dikumpulkan ke dalam kerajaan- Nya. Tandai janji 
atau berkat dalam Alma 5:58–60 bahwa mereka yang 
menerima warisan di sisi kanan Allah akan menerima.

 3. Pikirkan apa yang setiap janji atau berkat yang Anda 
tandai ini bermakna bagi Anda. Kemudian tulislah dalam 

jurnal penelaahan tulisan suci Anda tentang mengapa Anda pikir 
memisahkan diri Anda dari hal- hal yang jahat adalah sepadan 
dengan berkat- berkat ini.

Sewaktu Anda mengikuti suara Juruselamat, Anda 
akan menerima berkat- berkat ini dan pada akhirnya 
menerima berkat permuliaan.

Alma 5:43–52
Alma memberi tahu bagaimana memperoleh kesaksian dan 
mengajarkan tentang pertobatan
Pikirkan tentang sesuatu yang telah Anda pelajari me-
lalui masing- masing dari panca indra jasmani: melihat, 
mendengar, menyentuh, membaui, dan mengecap. 
Adakah sebuah cara Anda dapat mengetahui sesuatu 
tanpa menggunakan salah satu indra jasmani? Baca-
lah Alma 5:45–48, dan carilah apa yang Alma katakan 
bahwa dia tahu dan bagaimana dia mengetahuinya.
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“berhari- hari” (Alma 5:46). (Menuntaskan kegiatan ini mungkin 
juga menolong Anda memenuhi persyaratan Kemajuan Pribadi 
atau Tugas kepada Allah).

Bacalah Alma 5:49–52, dan carilah apa yang Alma 
ajarkan kepada orang- orang tentang pertobatan. Pada 
garis- garis yang tersedia, jelaskan mengapa Anda pikir 
semua orang harus bertobat untuk hidup secara kekal 
bersama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus:   
  
 

Penatua Dallin H. Oaks mengajak kita untuk memper-
timbangkan beberapa pertanyaan yang dapat meno-
long kita menerapkan apa yang Alma ajarkan tentang 
pertobatan dan mempersiapkan diri untuk memasuki 
kerajaan Allah:

“Bagaimana jika hari kedatangan- Nya 
adalah besok? Jika kita mengetahui 
bahwa kita akan bertemu Tuhan besok—
melalui kematian dini atau melalui 
kedatangan- Nya yang tidak terduga—
apakah yang akan kita lakukan hari ini? 

Pengakuan apa yang akan kita buat? Kebiasaan- 
kebiasaan apa yang akan kita hentikan? Persoalan- 
persoalan apa yang akan kita selesaikan? 
Pengampunan apa yang akan kita berikan? Kesaksian 
apa yang akan kita sampaikan?

Jika kita akan melakukan hal- hal tersebut pada saat 
itu, mengapa kita tidak melakukannya sekarang? Me-
ngapa tidak mencari kedamaian saat kedamaian dapat 
diperoleh?” (“Persiapan bagi Kedatangan Kedua,” 
Ensign atau Liahona, Mei 2004, 9).

 5. Pikirkan tentang salah satu pertanyaan dari Penatua 
Oaks. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 

tentang mengapa Anda pikir adalah penting untuk hidup setiap 
hari seolah- olah Anda mempersiapkan diri untuk bertemu Tuhan.

Dengan doa yang sungguh- sungguh pertimbangkan 
bagaimana Anda dapat bertindak pada apa yang Anda 
pelajari hari ini sehingga Anda dapat dipersiapkan 
untuk bertemu Juruselamat dan masuk ke dalam 
kerajaan- Nya.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 5:37–62 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

Tandai dalam Alma 5:48 apa yang Alma ajarkan ten-
tang Yesus Kristus. Pesan dari Alma 5:45–48 dapat di-
ringkas dengan cara ini: Kita dapat mengetahui bagi 
diri kita sendiri, melalui Roh Kudus, bahwa Yesus 
Kristus adalah Penebus umat manusia.

Setiap orang menghadapi tantangan untuk iman dan 
kesaksian mereka. Memiliki kesaksian Anda sendiri 
tentang kebenaran penuh Injil melalui kuasa Roh 
Kudus dapat memperkuat Anda selama waktu- waktu 
penuh tantangan itu. Mengingat kesaksian Anda sen-
diri dari Roh Kudus, seperti yang Alma lakukan, dapat 
menolong Anda berdiri teguh di tengah tantangan. 
Dari teladan Alma, kita juga dapat mempelajari bahwa 
puasa dan doa dapat menolong kita merasakan Roh 
menegaskan kembali kebenaran dan mendukung 
kesaksian kita ketika itu perlu dikuatkan.

Renungkan kesaksian Anda sendiri 
sewaktu Anda membaca kutipan berikut 
dari Penatua M. Russell Ballard dari 
Kuorum Dua Belas Rasul yang mendorong 
kita untuk mencari kesaksian kita sendiri 
tentang Yesus Kristus, “Kesaksian individu 

dan pribadi tentang kebenaran Injil, khususnya kehi-
dupan dan misi ilahi Tuhan Yesus Kristus, amatlah 
penting bagi kehidupan kekal kita. ‘Inilah hidup yang 
kekal itu,’ kata Juruselamat, ‘yaitu bahwa mereka 
mengenal Engkau, satu- satunya Allah yang benar, dan 
mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus’ 
[Yohanes 17:3]. Dengan perkataan lain, kehidupan yang 
kekal dilandaskan pada pengetahuan individu dan 
pribadi kita sendiri tentang Bapa kita di Surga dan Putra 
Kudus- Nya. Sekadar mengetahui tentang hal itu 
tidaklah cukup. Kita harus memiliki pengalaman pribadi 
dan rohani untuk meneguhkan kesaksian kita” 
(“Feasting at the Lord’s Table,” Ensign, Mei 1996, 80).

 4. Tuntaskan satu atau lebih dari kegiatan- kegiatan beri-
kut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Tulislah tentang suatu waktu ketika Anda mendengar seseo-
rang memberikan kesaksian yang sangat kuat, dengan kuasa 
Roh Kudus, bahwa Yesus Kristus adalah Penebus umat manusia. 
Tulislah bagaimana perasaan Anda mendengarkan kesaksian ini.
 b. Bacalah Alma 5:46, dan kemudian tulislah dengan kata- kata 
Anda sendiri bagaimana Alma menerima kesaksiannya tentang 
Yesus Kristus. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat mengikuti 
teladan Alma untuk menolong memperkuat kesaksian Anda ten-
tang Juruselamat, dan tulislah pemikiran- pemikiran Anda.
 c. Tulislah tentang suatu waktu ketika Anda merasakan Roh Ku-
dus bersaksi kepada Anda bahwa Yesus Kristus adalah Jurusela-
mat dunia. Tulislah sebuah gol tertentu yang akan menolong 
Anda memperoleh atau memperkuat kesaksian Anda tentang Ju-
ruselamat, seperti berpuasa atau berdoa dengan lebih sungguh- 
sungguh atau menelaah tulisan suci dengan lebih tekun. 
Bekerjalah untuk mencapai gol ini, bahkan jika itu memerlukan 
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UNIT 15: HARI 3

Alma 6–7
Pendahuluan
Setelah mengajar orang- orang di Zarahemla dan me-
nertibkan Gereja, Alma pergi ke kota Gideon. Dia me-
nemukan penghuni di sana yang lebih setia daripada 
mereka yang berada di Zarahemla. Oleh karena itu, dia 
mendorong orang- orang di Gideon untuk secara ber-
kelanjutan bersandar kepada Tuhan dan berupaya un-
tuk menerapkan Pendamaian- Nya dalam kehidupan 
mereka. Kesaksian Alma tentang Yesus Kristus dapat 
menolong Anda memahami dengan lebih baik jang-
kauan Pendamaian Yesus Kristus dan mengajar Anda 
bagaimana menerima berkat- berkat Pendamaian- Nya 
setiap hari sewaktu Anda melanjutkan di sepanjang 
jalan menuju kerajaan Allah.

Alma 6
Alma memperkuat Gereja di Zarahemla dan pergi untuk 
berkhotbah di Gideon
Lengkapi kalimat berikut: Saya menghadiri gereja 
karena   
 .

Sewaktu Anda menelaah Alma 6, pikirkan tentang 
bagaimana memahami tujuan pertemuan gereja dapat 
menjadikan pertemuan itu lebih bermakna bagi Anda.

Sebelum Alma meninggalkan Zarahemla, dia memper-
kuat Gereja di sana. Bacalah Alma 6:1–4, dan identi-
fikasikan dua atau tiga ungkapan yang menguraikan 
tanggung jawab para pemimpin imamat di Gereja.

Sebuah asas penting yang kita pelajari dari penga-
laman Alma adalah ini: Pada zaman kita, seperti juga 
pada zaman Kitab Mormon, Gereja ditegakkan 
untuk kesejahteraan semua orang. Bacalah Alma 
6:5–6, dan tandai dua ungkapan berikut: “mende-
ngar firman Allah” dan “bergabung dalam puasa dan 
doa yang amat kuat demi kepentingan kesejahteraan 
jiwa mereka yang tidak mengenal Allah.” Ungkapan- 
ungkapan ini mengidentifikasi cara- cara Gereja 
menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk 
tumbuh dan menolong orang lain. Pikirkan tentang 
bagaimana para anggota Gereja di Zarahemla mung-
kin telah melengkapi kalimat yang Anda lengkapi di 
atas.

 1. Tulislah beberapa gagasan dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda tentang bagaimana pergi ke gereja un-

tuk alasan yang diidentifikasikan dalam Alma 6:5–6 dapat mem-
buat perbedaan dalam pengalaman Anda di gereja.

Berkat- berkat keanggotaan Gereja dimaksudkan bagi 
semua anak Allah. Penatua Jeffrey R. Holland dari 
Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan:

“Setiap orang berdoa bagi para misionaris. 
Semoga senantiasa demikian. Dalam roh 
yang sama itu, kita hendaknya juga 
berdoa bagi mereka yang (atau yang 
perlu) bertemu para misionaris. Di 
Zarahemla, para anggota diperintahkan 

untuk ‘bergabung dalam puasa dan doa yang amat 
kuat’ [Alma 6:6] bagi mereka yang belum bergabung 
dengan Gereja Allah. Kita dapat melakukan yang 
sama.

Kita juga dapat berdoa setiap hari untuk pengalaman 
misionaris pribadi kita sendiri. Berdoalah agar di ba-
wah pengarahan ilahi dari hal- hal seperti itu, kesem-
patan misioner yang Anda inginkan telah dipersiapkan 
dalam hati seseorang yang ingin sekali dan mencari 
apa yang Anda miliki. ‘Masih ada banyak lagi di atas 
bumi … yang hanya ditahan dari kebenaran karena 
mereka tidak tahu di mana menemukannya’ [A&P 
123:12]. Berdoalah agar mereka akan menemukan 
Anda! Dan kemudian bersiagalah, karena ada khalayak 
ramai di dunia Anda yang merasakan kelaparan dalam 
kehidupan mereka, bukan kelaparan akan roti, bukan 
kehausan akan air, tetapi akan mendengarkan firman 
Tuhan [lihat Amos 8:11]” (“Witnesses unto Me,” En-
sign, Mei 2001, 15).

Untuk mengikuti nasihat Penatua Holland, per-
timbangkan berdoa kepada Bapa Surgawi untuk 
menolong Anda mengenali dan bertindak untuk 
kesempatan misionaris yang dipersiapkan bagi Anda. 
Carilah kesempatan mengundang orang lain untuk 
membagikan berkat- berkat yang Anda nikmati sebagai 
anggota Gereja.

Alma 7:1–13
Alma mengajar orang- orang di Gideon tentang 
Pendamaian Yesus Kristus
Bayangkan bahwa Anda sedang menikmati perca-
kapan tentang pertobatan dengan teman- teman yang 
adalah anggota Gereja yang aktif. Teman- teman Anda 
tidak berpikir bahwa mereka telah berbuat dosa besar 
dan bertanya- tanya bagaimana mereka dapat benar- 
benar mengalami kuasa Pendamaian. Pikirkan tentang 
apa yang mungkin Anda bagikan kepada teman- 
teman ini. Ingatlah gagasan- gagasan ini sewaktu Anda 
menelaah Alma 7:1–13.
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Rasa sakit

Kesengsaraan

Godaan

Penyakit

Kematian

Kelemahan

Dosa

Penatua Jeffrey R. Holland membagikan kesaksian 
berikut bahwa Pendamaian dapat mengangkat beban 
kita dari diri kita:

“Apakah Anda tengah memerangi iblis kecanduan—
tembakau atau narkoba atau judi, atau wabah porno-
grafi yang merusak dewasa ini? Apakah pernikahan 
Anda bermasalah atau apakah anak Anda dalam 
bahaya? Apakah Anda bingung dengan identitas jenis 
kelamin atau tengah mencari harga diri? Apakah 
Anda—atau orang yang Anda kasihi—menghadapi 
penyakit atau depresi atau kematian? Apa pun langkah 
lain yang mungkin perlu Anda ambil untuk mengatasi 
masalah- masalah itu, pertama- tama datanglah kepada 
Injil Yesus Kristus. Percayalah pada janji- janji surgawi. 
Dalam hal itu kesaksian Alma adalah kesaksian saya: 
‘Aku tahu,’ katanya, ‘bahwa barang siapa akan me-
naruh kepercayaannya kepada Allah akan didukung 
dalam pencobaan mereka, dan kesusahan mereka, dan 
kesengsaraan mereka’ [Alma 36:3].

Pengandalan pada sifat Allah yang penuh belas kasih 
ini merupakan titik pusat dari Injil yang Kristus ajarkan. 
Saya bersaksi bahwa Pendamaian Juruselamat meng-
angkat dari kita tidak saja beban dosa kita, namun juga 
beban kekecewaan dan kemalangan, sakit hati dan 
penderitaan kita [lihat Alma 7:11–12]. Sejak awal ke-
percayaan dalam bantuan semacam itu telah memberi 
kita alasan dan cara untuk berkembang, suatu insentif 
untuk melepaskan beban kita dan mengambil kesela-
matan kita” (“Hal- Hal yang Rusak yang Harus Diper-
baiki,” Ensign atau Liahona, Mei 2006, 70–71).

Setelah meninggalkan Zarahemla, Alma berbicara de-
ngan orang- orang di kota Gideon. Bacalah Alma 7:3–6 
untuk melihat kondisi rohani apa yang Alma harapkan 
untuk ditemukan di antara orang- orang di Gideon. 
Kemudian bacalah Alma 7:17–19 untuk menemukan 
apakah harapan Alma ditegaskan. Pada garis- garis 
berikut, uraikan kondisi rohani orang- orang di Gideon:  
  
 

Bacalah Alma 7:7–10, dan carilah peristiwa yang Alma 
rasakan adalah yang paling penting bagi orang- orang 
untuk mengetahui tentangnya dan apa yang orang- 
orang perlu lakukan untuk mempersiapkan bagi hal itu.

 2. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Mengapa Anda pikir Alma akan 

memberi tahu orang- orang yang telah memiliki iman yang kuat 
(lihat Alma 7:17) bahwa mereka perlu bertobat untuk mempersi-
apkan diri bagi kedatangan Juruselamat? (lihat Roma 3:23).

Alma mengajarkan orang- orang di Gideon asas yang 
penting ini: Yesus Kristus menderita untuk menye-
lamatkan kita dari dosa dan kematian serta untuk 
menolong kita melewati tantangan- tantangan kefa-
naan. Bacalah Alma 7:11–13, dan tandai dalam tulisan 
suci Anda syarat- syarat Juruselamat bersedia untuk 
“mengambil ke atas” diri- Nya untuk manfaat kita.

Mungkin bermanfaat untuk mengetahui bahwa kele-
mahan adalah kekurangan, ketidakmampuan, atau pe-
nyakit—kata itu mencakup banyak jenis masalah. Kata 
menyokong berarti menolong pada saat dibutuhkan 
atau kemasygulan. Itu adalah akar kata Latin yang ber-
arti pergi meminta bantuan seseorang, yang membawa 
hasrat Allah yang kuat untuk menolong kita.

Di sebelah Alma 7:11–13 dalam tulisan suci Anda 
atau dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, Anda 
mungkin ingin menulis pernyataan berikut dari Pena-
tua Bruce C. Hafen, yang pernah melayani sebagai ang-
gota Tujuh Puluh: “Pendamaian bukan hanya bagi para 
pendosa” (“Beauty for Ashes: The Atonement of Jesus 
Christ,” Ensign, April 1990, 7). (Alma 7:11–13 adalah 
petikan penguasaan tulisan suci. Anda mungkin ingin 
menandainya dengan cara yang khusus sehingga Anda 
dapat menemukannya pada waktu mendatang).

 3. Bagan berikut ini memuat kata- kata dari Alma 7:11–
13 yang menguraikan syarat- syarat yang Juruselamat am-

bil ke atas diri- Nya. Gambarlah bagan dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda, dan kemudian pilihlah beberapa dari kata- kata 
ini dan tulislah contoh- contoh tentang bagaimana Anda atau 
orang- orang yang Anda kenal telah mengalami syarat- syarat ini. 
Pikirkan tentang apa artinya menjadikan Yesus Kristus mengam-
bil hal- hal ini ke atas diri- Nya.
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 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang perasaan Anda bagi Yesus Kristus dan apa yang 

telah Dia lakukan bagi Anda melalui Pendamaian. Kemudian be-
rikan tanggapan terhadap satu atau kedua rangkaian pertanyaan 
berikut:
 a. Kapankah Pendamaian telah menolong Anda dalam salah 
satu cara yang Alma uraikan dalam Alma 7:11–13? Bagaimana 
Pendamaian menolong Anda selama waktu itu?
 b. Bagaimana Pendamaian Juruselamat dapat menolong Anda 
dengan sebuah tantangan yang saat ini Anda hadapi? Apakah 
yang akan Anda lakukan untuk bersandar pada Pendamaian se-
waktu Anda menghadapi tantangan ini?

Penguasaan Tulisan Suci—Alma 7:11–13
Sementara Alma 7:11–13 adalah petikan penguasaan 
tulisan suci yang panjang, itu memuat kata- kata ter-
tentu yang dapat menolong Anda mengingat luasnya 
dan kuasa Pendamaian sepanjang kehidupan Anda. 
Untuk menolong Anda menghafalkan kata- kata kunci 
ini, tulislah kembali Alma 7:11–13 pada selembar ker-
tas terpisah, menghapuskan kata- kata yang ditemukan 
pada bagan sebelumnya dalam pelajaran ini. Bacalah 
sampai habis versi tertulis Anda dari tulisan suci ini 
sampai Anda dapat mengisi kata- kata yang hilang 
tanpa melihat pada tulisan suci Anda. Anda mungkin 
ingin meninjau kembali ayat- ayat ini selama beberapa 
hari berikutnya untuk menolong Anda mengingat apa 
yang Juruselamat dapat lakukan bagi Anda dan orang 
lain sepanjang kehidupan Anda. Ujilah penguasaan tu-
lisan suci Anda dari Alma 7:11–13 dengan melafalkan-
nya secara keras kepada diri Anda sendiri atau kepada 
anggota keluarga atau teman atau dengan menulis-
kannya dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

Alma 7:14–27
Alma mendorong orang- orang untuk melanjutkan di 
sepanjang jalan menuju kerajaan Allah
Bacalah Alma 7:19 untuk mengingat bagaimana Alma 
menguraikan kondisi rohani orang- orang di Gideon. 
Alma mengajarkan asas penting ini: Dengan menja-
lani asas- asas Injil, kita mengikuti jalan menuju 
kerajaan Allah. (Kerajaan Allah adalah kerajaan 
selestial). Selidiki Alma 7:14–16, dan garis bawahi kata 
dan ungkapan yang memperlihatkan apa yang perlu 
kita lakukan untuk mengikuti jalan yang akan menun-
tun kita menuju kerajaan Allah. Kemudian selidiki 
Alma 7:22–25, dan garis bawahi kata dan ungkapan 
yang memperlihatkan apa yang perlu kita menjadi 
untuk mengikuti jalan ini.

 5. Gambarlah sebuah jalan dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda dari pojok kiri bawah halaman ke pojok 

kanan atas halaman itu. Tulislah Kefanaan pada bagian bawah 

jalan, dan tulislah Kerajaan Allah pada bagian atas jalan. Sepan-
jang jalan, tulislah apa yang hendaknya Anda lakukan dan apa 
yang hendaknya Anda menjadi yang akan menuntun Anda me-
nuju kerajaan Allah.

 6. Pilihlah satu tindakan dari jalan itu, dan tulislah ten-
tang bagaimana Anda telah melihat seseorang melaku-

kan ini. Kemudian pilihlah satu sifat dari jalan itu, dan tulislah 
tentang bagaimana Anda telah melihat seseorang menjadi ini. 
Tentukan gol yang akan menolong Anda meningkat dalam kedua 
bidang ini sehingga suatu hari Anda dapat memasuki kerajaan 
Allah.
Bacalah Alma 7:27, dan carilah berkat- berkat yang 
Alma tahu orang- orang akan terima jika mereka 
terus dalam iman dan pekerjaan baik. Ingatlah bahwa 
sewaktu Anda dengan setia mengikuti jalan yang 
menuntun menuju kerajaan Allah, Anda juga dapat 
menerima berkat- berkat ini.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 6–7 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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Alma 8:14–16.   
 

Alma 8:18–26.   
 

Pertimbangkan pertanyaan- pertanyaan berikut (Anda 
tidak perlu menuliskan jawaban Anda):

• Malaikat yang menampakkan diri kepada Alma 
adalah malaikat yang sama yang menampakkan 
diri kepadanya dan para putra Mosia sebelumnya. 
Bagaimana perkataan malaikat itu mungkin telah 
menghibur Alma (lihat Alma 8:15)?

• Mengapa mungkin telah menjadi sulit bagi Alma 
untuk kembali ke Amoniha (lihat Alma 8:16)?

Terlepas dari kesulitan dari perintah itu, Alma “kembali 
selekasnya ke tanah Amoniha” (Alma 8:18). Presiden 
Howard W. Hunter mengajarkan bahwa Tuhan menga-
sihi kepatuhan seperti itu, “Pastilah Tuhan mengasihi, 
lebih daripada apa pun yang lain, ketetapan hati yang 
teguh untuk mematuhi nasihat- Nya” (“Commitment 
to God,” Ensign, November 1982, 58).

 1. Pilihlah satu atau lebih dari situasi- situasi berikut. Ke-
mudian tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda bagaimana individu itu dapat diberkati jika dia patuh:
 a. Sewaktu seorang remaja putri pergi ke sekolah, ibunya me-
minta dia untuk mengenakan pakaian yang lebih sopan.
 b. Seorang imam baru ditantang oleh uskup atau presiden ca-
bangnya untuk memperoleh penghargaan Tugas kepada Allah.
 c. Dua misionaris merasa terilhami untuk mengunjungi sebuah 
keluarga yang tidak aktif, yang ibunya bukanlah anggota Gereja.

UNIT 15: HARI 4

Alma 8–10
Pendahuluan
Setelah Alma mengajar di Zarahemla, Gideon, serta 
Melek dan mendapatkan banyak orang menerima 
pesannya, orang- orang di Amoniha menolak pesannya 
dan mengusirnya keluar dari kota mereka. Meskipun 
demikian, patuh pada perintah Tuhan, Alma kembali 
ke Amoniha. Tuhan mempersiapkan Amulek untuk 
menerima Alma di Amoniha dan bergabung dengan-
nya untuk bersaksi kepada orang- orang. Alma dan 
Amulek memperingatkan orang- orang di Amoniha 
bahwa jika mereka tidak bertobat, mereka akan di-
hancurkan. Amulek dengan setia mematuhi Allah dan 
menggunakan reputasi, nama baik, dan pengaruhnya 
untuk mendukung Nabi Alma dan bersaksi tentang 
Yesus Kristus.

Alma 8
Alma dengan patuh kembali ke Amoniha, di mana dia 
mempersiapkan Amulek untuk berkhotbah
Setelah Alma mengajarkan Injil di Zarahemla dan 
Gideon (lihat Alma 5–7), dia melakukan perjalanan ke 
Melek. Bacalah Alma 8:4–5, dan identifikasikan bagai-
mana orang- orang di Melek menerima ajaran Alma. 
(Ungkapan “tata tertib kudus Allah” dalam Alma 8:4 
merujuk pada imamat, sebagaimana akan Anda lihat 
dalam Alma 13).

Setelah Alma selesai mengajar di Melek, dia melaku-
kan perjalanan ke Amoniha untuk berkhotbah. Dia 
mengalami pengalaman yang sangat berbeda dengan 
orang- orang yang tinggal di sana. Telaahlah gambar 
dan petikan tulisan suci berikut, dan kemudian tulislah 
sebuah tulisan di bawahnya untuk masing- masing, 
meringkas apa yang terjadi pada Alma saat dia berada 
di Amoniha:

Alma 8:8–13.   
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Anda mungkin ingin menulis asas berikut dalam tulisan 
suci Anda di sebelah Alma 8:18–20: Jika kita menang-
gapi dengan cepat terhadap firman Allah, Dia akan 
menolong kita memenuhi perintah- perintah- Nya.

 2. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang suatu waktu ketika Anda merasa bahwa Tuhan 

menolong Anda untuk menjadi saleh dan patuh terlepas dari ke-
adaan yang penuh tantangan.

Bacalah Alma 8:27–32, mencari lebih banyak cara ba-
gaimana Tuhan menolong Alma melakukan apa yang 
telah diperintahkan untuk dia lakukan.

Alma 9
Alma memperingatkan orang- orang di Amoniha untuk berto-
bat dan mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus Kristus
Alma 9 mencatat upaya Alma untuk mengajar orang- 
orang di Amoniha tentang perlunya mereka untuk ber-
tobat dan ditebus melalui Juruselamat, Yesus Kristus. 
Berusaha untuk menolong orang- orang jahat ini 
mengetahui perlunya mereka bertobat, Alma meminta 
mereka untuk mengingat apa yang telah Allah lakukan 
bagi mereka dan bagi leluhur mereka.

Lihatlah dalam Alma 9:8–10, 13 untuk pengulangan 
kata ingat dan melupakan. Menurut Anda apakah para 
penghuni Amoniha akan berbeda jika mereka telah 
mengingat hal- hal yang Alma bicarakan tentangnya? 

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Mengapa Anda pikir adalah pen-

ting untuk mengingat pengalaman- pengalaman rohani yang 
telah Anda peroleh di masa lalu? Kemudian tulislah tentang satu 
pengalaman rohani yang tidak ingin Anda lupakan.

Setelah memanggil orang- orang di Amoniha untuk 
bertobat, Alma mengajar mereka bahwa mereka hen-
daknya mempersiapkan diri untuk waktu ketika Juru-
selamat akan datang ke bumi. Bacalah Alma 9:26–27, 
serta tandai kata dan ungkapan yang menolong Anda 
memahami dengan lebih baik karakteristik Jurusela-
mat. (Kata kesetaraan berarti kewajaran dan keadilan). 
Apakah yang kata dan ungkapan ini ajarkan kepada 
Anda tentang Juruselamat? Selama minggu menda-
tang, gunakan waktu untuk berpikir tentangnya.

Alma 10
Amulek menguraikan pengalamannya dengan seorang 
malaikat dan mengimbau orang- orang untuk bertobat
Lingkari pernyataan yang paling baik menguraikan 
bagaimana Anda bangun pagi hari ini:

• Saya bangun sendiri, tanpa menggunakan alarm 
atau dipanggil oleh seseorang.

• Saya bangun segera setelah alarm saya berbunyi atau 
segera setelah saya dipanggil.

• Alarm saya berbunyi beberapa kali, atau saya harus 
dipanggil beberapa kali sebelum saya terbangun.

Bacalah Alma 10:6, dan carilah berapa banyak “pang-
gilan untuk bangun” yang Amulek terima saat dia 
terus memberontak melawan Tuhan. Pada garis- garis 
yang tersedia, tulislah jawaban Anda terhadap perta-
nyaan ini: Menurut Anda apakah ungkapan “aku tidak 
mau mendengar” dan “aku tidak mau tahu” meng-
indikasikan tentang kondisi rohani Amulek sebelum 
malaikat datang kepadanya?   
 

Seperti yang tercatat dalam Alma 10:2–11, Amulek 
menguraikan kehidupannya sebelum dia dikunjungi 
oleh seorang malaikat dan keinsafannya pada Injil. Se-
lidiki Alma 10:1–6 untuk perinciannya yang menolong 
Anda mengetahui lebih banyak tentang Amulek.

Amulek menuturkan kembali bagaimana seorang ma-
laikat memberi petunjuk kepadanya untuk membawa 
Alma ke dalam rumahnya dan mengurusnya. Bacalah 
Alma 10:7–11, dan carilah bagaimana Amulek dan yang 
lain diberkati karena Amulek mematuhi malaikat itu.

Tulislah asas ini di sebelah Alma 10:11–12: Ketika kita 
mendengarkan dan mematuhi panggilan Tuhan, 
berkat- berkat datang kepada kita dan kepada yang 
lain. Ada banyak cara Tuhan dapat “memanggil” kita—
melalui dorongan dari Roh; melalui perasaan; melalui 
mimpi; melalui perkataan pemimpin Gereja, guru, atau 
orangtua; melalui panggilan pada jabatan Gereja; mela-
lui kemalangan; atau melalui cara- cara yang lain.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan berikut: Kapankah Anda pernah merasakan 

Anda diberkati karena Anda mematuhi “panggilan” dari Tuhan?

Seperti yang diuraikan dalam sisa dari Alma 10, banyak 
orang di Amoniha tidak mau mendengarkan perkataan 
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trik yang sama yang Setan gunakan untuk memikat 
orang lain menjauh dari kesalehan dan kebenaran.

Selidiki Alma 11:21–22, dan temukan berapa banyak 
uang yang Zezrom tawarkan kepada Amulek dan apa 
yang dia ingin Amulek lakukan untuk hal itu. “Onti” 
adalah kepingan uang perak orang- orang Nefi yang 
paling berharga (lihat Alma 11:6, 11–13). Satu onti 
setara dengan kira- kira upah seminggu untuk seorang 
hakim (lihat Alma 11:3).

Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Kapankah Anda pernah melihat seseorang yang 
menolak bujukan dunia, seperti yang ditawarkan 
kepada Amulek?   
 

• Bagaimana melihat hal ini mengilhami Anda untuk 
menjadi setia?   
 

Bacalah Alma 11:23–25 untuk melihat bagaimana 
Amulek menanggapi tawaran Zezrom. Kemudian 
jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam buku 
pedoman Anda:

• Mengapa Anda pikir Amulek tidak tertarik pada 
tawaran Zezrom?   
 

• Menurut Alma 11:25, apakah rencana Zezrom de-
ngan menawarkan enam onti kepada Amulek?   
  
 

• Bagaimana hal ini serupa dengan apa yang Setan 
lakukan ketika orang- orang menyerah pada 
godaannya?   
 

 1. Lengkapi latihan berikut dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda:

 a. Untuk mengidentifikasi bagaimana Amulek dapat melawan 
tawaran Zezrom, bacalah Alma 11:22 dan lengkapi pernyataan 
berikut: “Aku tidak akan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  apa pun yang berten-
tangan dengan Roh Tuhan.” Kemudian tulislah tiga atau empat 
kata lain yang dapat Anda tempatkan pada bagian kosong yang 
juga akan membuat sebuah pernyataan yang benar (pertim-
bangkan, sebagai contoh, melakukan, membaca, mengenakan, 
menonton,  dan menulis ).
 b. Tulislah sebuah pernyataan berdasarkan pada Alma 11:22 
yang dapat menolong Anda mengingat bagaimana Anda dapat 
mengatasi godaan dengan bantuan Roh Kudus. Apa yang Anda 
tulis hendaknya menyampaikan kebenaran dengan kata- kata 
Anda sendiri bahwa ketika kita bersandar kepada Roh Ku-
dus, kita dapat mengatasi godaan.

Berhentilah sejenak dalam penelaahan Anda, dan 
renungkan pertanyaan berikut: Bagaimana menjalaninya 

Amulek. Amulek memperingatkan mereka bahwa jika 
mereka tidak bertobat, harinya akan datang ketika 
mereka akan dihancurkan. Bacalah Alma 10:22–23, 
dan identifikasikan mengapa orang- orang diselamat-
kan dari kehancuran pada waktu itu. Apakah yang 
ayat- ayat ini ajarkan kepada Anda tentang pentingnya 
menjadi saleh bahkan ketika mereka yang di sekitar 
Anda tidak saleh?

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 8–10 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 16: HARI 1

Alma 11
Pendahuluan
Amulek berselisih pendapat dengan ahli hukum 
Zezrom, yang berusaha membawa dia untuk me-
nyangkal Allah yang sejati dan hidup. Sewaktu dia 
mempertahankan kepercayaannya terhadap usaha 
Zezrom untuk menjeratnya, Amulek bersaksi bahwa 
keselamatan dari dosa datang hanya melalui Yesus 
Kristus. Amulek memberikan kesaksian yang kuat 
bahwa seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan 
dihakimi oleh Allah. Karena Pendamaian Jurusela-
mat, Anda akan dibangkitkan dan satu hari berdiri 
di hadapan Allah serta memberikan laporan tentang 
kehidupan Anda di bumi.

Alma 11:1–25
Amulek menolak godaan Zezrom untuk menyangkal 
keberadaan Allah
Pikirkan tentang sesuatu yang Anda miliki yang de-
mikian berharga bagi Anda sehingga Anda tidak akan 
pernah menjualnya. Pikirkan tentang mengapa itu 
demikian berharga bagi Anda. Dalam Alma 11, semen-
tara Alma dan Amulek terus mengajar orang- orang 
di Amoniha, seorang ahli hukum yang jahat bernama 
Zezrom menghadapi Amulek dan menawarkan uang 
kepadanya untuk menukar sesuatu yang sangat 
berharga bagi Amulek. Tulisan suci menggambarkan 
Zezrom sebagai “seorang pria yang ahli dalam muslihat 
iblis” (Alma 11:21), yang berarti bahwa dia telah belajar 
bagaimana menggunakan strategi, rencana, tipuan, dan 
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Anda. Bacalah dialog Amulek dan Zezrom dalam Alma 
11:26–34, dan kemudian lihatlah bagaimana Zezrom 
memutarbalikkan perkataan Alma dalam Alma 11:35.

Bacalah bagaimana Amulek mengoreksi kebohongan 
ini dalam Alma 11:36–37. Anda mungkin ingin me-
nandai catatan kaki 34a dalam tulisan suci Anda, dan 
bacalah Helaman 5:10–11. Kemudian jelaskan dengan 
kata- kata Anda sendiri perbedaan antara diselamatkan 
“dalam dosa- dosa kita” dan diselamatkan “dari dosa- 
dosa kita” (huruf miring ditambahkan):   
  
 

Bacalah Alma 11:40, dan identifikasikan langkah per-
tama yang Amulek katakan yang orang- orang harus 
ambil untuk diselamatkan dari dosa- dosa mereka. Ada 
sebagian orang yang menyatakan percaya kepada Yesus 
Kristus namun mereka tidak mau mengubah perilaku 
mereka. Percaya pada nama Yesus Kristus berarti me-
miliki iman kepada- Nya.

Untuk memahami dengan lebih baik 
“percaya pada nama- Nya” (memiliki 
iman kepada Yesus Kristus) menuntun 
pada pertobatan, bacalah kutipan berikut 
dari Presiden Dieter F. Uchtdorf dari 
Presidensi Utama, “Kita memerlukan 

iman yang kuat kepada Kristus untuk dapat bertobat. 
Iman kita harus mencakup suatu ‘gagasan yang benar 
tentang karakter, kesempurnaan, dan sifat [Allah]’ 
(Lectures on Faith [1985], 38). Jika kita memercayai 
bahwa Allah mengetahui segala hal, pengasih, dan 
berbelas kasih, kita akan dapat meletakkan keperca-
yaan kita kepada- Nya demi keselamatan kita tanpa 
goyah. Iman kepada Kristus akan mengubah pemi-
kiran, kepercayaan, dan perilaku kita yang tidak selaras 
dengan kehendak Allah” (“Tempat untuk Kembali 
dengan Aman,” Ensign atau Liahona, Mei 2007, 100).

Bagaimana iman Anda kepada Yesus Kristus telah me-
motivasi Anda untuk mengubah pemikiran, keperca-
yaan, dan perilaku Anda?

 3. Mengapa seseorang memerlukan iman kepada Yesus 
Kristus untuk bertobat? Dengan menggunakan apa yang 

telah Anda pelajari dari Amulek dan Presiden Uchtdorf, tulislah 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda bagaimana Anda akan 
menjelaskan asas berikut: Iman sejati kepada Yesus Kristus 
adalah awal dari proses penebusan dari dosa- dosa kita.

Alma 11:41–46
Amulek mengajarkan tentang kebangkitan dan 
penghakiman seluruh umat manusia
Sebelum Anda membaca kesimpulan dari kesaksian 
Amulek kepada Zezrom, pikirkan tentang pertanyaan 

saya dapat menjadi peka terhadap Roh Kudus dan meng-
ikuti dorongan- Nya menolong saya mengatasi godaan?

Bacalah nasihat berikut dari Presiden Boyd K. Packer, 
Presiden Kuorum Dua Belas Rasul, untuk melihat 
bagaimana bersandar kepada Roh Kudus dapat meno-
long Anda mengatasi godaan:

“Jika Anda tergelincir masuk ke hal- hal 
yang Anda hendaknya tidak boleh 
tergelincir, atau jika Anda berhubungan 
dengan orang- orang yang menarik Anda 
ke arah yang salah, itulah saat untuk 
menegaskan kebebasan dan hak pilihan 

Anda. Dengarkan suara Roh, dan Anda tidak akan 
tersesat ….

… Sebagai hamba Tuhan, saya berjanji Anda akan 
dilindungi dan ditangkis dari serangan musuh jika 
Anda akan mengindahkan bisikan yang berasal dari 
Roh Kudus” (“Nasihat kepada Remaja,” Ensign atau 
Liahona, November 2011, 18).

 2. Untuk mempertimbangkan penerapan yang mungkin 
dari apa yang telah Anda pelajari, jawablah pertanyaan- 

pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Dengan beberapa situasi apakah kaum remaja digoda untuk 
mempertaruhkan kesaksian mereka atau mengabaikannya untuk 
apa yang dari dunia?
 b. Apa saran- saran yang dapat Anda tawarkan bagi sesama 
siswa yang akan menolong dia untuk bersandar kepada Roh Ku-
dus ketika dihadapkan dengan godaan dari jenis ini?

Terapkan apa yang telah Anda pelajari dengan meng-
ingat teladan Amulek pada waktu berikutnya Anda 
digoda untuk mempertaruhkan kepercayaan atau nilai 
Anda. Ingatlah bahwa Anda dapat mengalami keya-
kinan dan kepastian yang lebih besar sewaktu Anda hi-
dup dengan layak dan mengikuti dorongan Roh Kudus.

Alma 11:26–40
Amulek bersaksi tentang 
Putra Allah dan mengatasi 
usaha Zezrom untuk 
menyanggah perkataannya
Zezrom menyerang iman 
Amulek kepada Yesus 
Kristus. Berkaitan secara 
pribadi dengan apa yang 
terjadi setelah Zezrom 
gagal untuk membawa 
Amulek menyangkal ke-
beradaan Allah, pikirkan 
tentang suatu waktu ke-
tika barangkali seseorang 
menentang kepercayaan 

Jika pengetahuan tentang 
sebuah asas Injil dipelajari 
tetapi tidak ditindaki atau 
diterapkan, pembelajaran ini 
tidak lengkap dan Roh mung-
kin berhenti untuk bekerja de-
ngan individu itu. Penerapan 
terjadi ketika Anda menerima 
dalam hati serta pikiran Anda 
apa yang Anda pelajari dan 
kemudian bertindak serta hi-
dup menurut kebenaran itu.

Penerapan
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 a. Apa pikiran dan perasaan yang Anda miliki ketika Anda me-
mikirkan tentang dibangkitkan dan dihakimi?
 b. Bagaimana kepercayaan Anda bahwa Anda akan dibangkit-
kan dan dihakimi memengaruhi cara Anda memilih untuk hidup 
setiap hari?

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 11 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 16: HARI 2

Alma 12
Pendahuluan
Perkataan Amulek dalam Alma 11 membuat Zezrom 
sadar akan kesalahannya karena mendustai dan me-
nipu orang- orang. Setelah Amulek berbicara kepada 
orang- orang di Amoniha, Alma berdiri di hadapan 
mereka. Karena orang- orang di Amoniha telah men-
jadi jahat, Alma berfokus pada kebenaran yang akan 
menolong mereka untuk bertobat dari kekerasan hati 
mereka dan dosa- dosa lain. Dia menekankan jerat- 
jerat Setan, penghakiman yang menimpa orang- orang 
jahat, dan rencana penebusan yang disediakan melalui 
Putra Allah yang menjadikannya mungkin bagi mereka 
yang bertobat untuk kembali ke hadirat Allah.

Alma 12:1–7
Alma membeberkan maksud- maksud jahat Zezrom
Pikirkan tentang bagaimana sebuah jerat bekerja untuk 
menangkap hewan: Sebuah gelung tali ditempatkan di 
sekitar sepotong makanan. Sewaktu hewan menjang-
kau melalui gelung itu untuk mengambil makanan, 
jerat itu mengencang, dan hewan tersebut terjebak.

Tinjaulah bagaimana Zezrom berusaha untuk me-
nangkap Amulek dalam sebuah jerat dalam Alma 

berikut: Bagaimana tindakan seseorang mungkin bu-
kan dipengaruhi oleh percaya pada kehidupan setelah 
kematian?

 4. Tulislah kata Kebangkitan dan Penghakiman sebagai 
dua judul kolom terpisah dalam jurnal penelaahan tulisan 

suci Anda. Kemudian selidiki Alma 11:41–45, mencari sebanyak 
informasi yang dapat Anda temukan tentang kebangkitan dan 
penghakiman, dan tulislah apa yang Anda pelajari di bawah 
masing- masing judul. Anda mungkin ingin menulis pada bagian 
atas dari halaman itu dalam tulisan suci Anda atau dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda: Melalui Pendamaian Yesus 
Kristus, semua orang akan dibangkitkan dan dihakimi me-
nurut pekerjaan mereka. Ayat- ayat ini juga mengajarkan 
bahwa kebangkitan berarti dipersatukannya kembali tubuh kita 
dengan roh kita dalam “bentuk yang sempurna” dan “raga yang 
tetap” mereka, tidak pernah lagi dipisahkan (lihat Alma 
11:43, 45).

 5. Jawablah satu atau keduanya dari pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda:
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11:21–25. Setelah Amulek mengenali maksud Zezrom 
dan menanggapinya, Alma berdiri untuk menceramahi 
Zezrom dan khalayak ramai yang hadir (lihat Alma 
12:1–2). Lihatlah dalam Alma 12:3–6 untuk kata dan 
ungkapan yang Alma gunakan untuk menguraikan 
taktik Zezrom, yang Alma katakan datang dari iblis 
(lihat Alma 12:5).

Menurut Alma 12:3, bagaimana Alma dapat mengeta-
hui rencana Zezrom?   
 

Apakah yang Alma katakan tentang maksud iblis da-
lam Alma 12:6?   
 

Alma mengajarkan bahwa Roh Kudus dapat meno-
long kita mengenali godaan- godaan dari musuh. 
Dalam pelajaran pada Alma 11, Anda belajar bahwa 
jika kita bersandar kepada Roh Kudus, kita dapat 
mengatasi godaan. Aspek penting untuk mengatasi 
godaan adalah meminta Roh untuk menolong kita 
mengenal godaan itu dan bahaya yang dapat berakibat 
bagi kita. Kita kemudian dapat memilih untuk tetap 
murni dan setia dengan menghindari godaan. Pernah-
kah Anda memiliki pengalaman ketika Roh Kudus me-
nolong Anda mengenali dan menghindari salah satu 
godaan iblis?

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
apa yang dapat dan akan Anda lakukan untuk mening-

katkan kemampuan Anda untuk mengenali serta menanggapi 
terhadap bisikan Roh Kudus sehingga Anda dapat mengenali dan 
menghindari “jerat- jerat” musuh.

Alma 12:7–18
Alma mengajarkan tentang penghakiman terakhir bagi 
seluruh umat manusia
Pikirkan tentang sebuah karier yang Anda berminat 
untuk mengejarnya. Perkirakan berapa banyak Anda 
mungkin harus membayar biaya kuliah (pembayaran 
untuk pengajaran) di sebuah sekolah atau program pe-
latihan untuk memperoleh pengetahuan yang diperlu-
kan untuk menjadi sukses dalam karier itu.

Bacalah kutipan berikut, mencari “biaya 
kuliah” yang dikatakan Penatua David A. 
Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul yang 
harus dibayar untuk menerima pengeta-
huan rohani, “Pemahaman rohani yang 
Anda dan saya telah diberkati untuk 

menerimanya, dan yang diteguhkan kebenarannya 
dalam hati kita, tidak dapat diberikan begitu saja kepada 
[orang lain]. Biaya atas ketekunan dan atas pengetahuan 
dengan belajar dan juga dengan iman harus dibayarkan 
untuk memperoleh dan secara pribadi ‘memiliki’ 

pengetahuan semacam itu. Hanya dengan cara inilah 
apa yang diketahui dalam pikiran juga dapat dirasakan 
di dalam hati” (“Berjaga- Jagalah … dengan Tak Putus- 
Putusnya,” Ensign atau Liahona, Mei 2010, 43).

Carilah bukti dalam Alma 12:7–8 bahwa Zezrom 
mulai bersedia membayar “biaya kuliah” rohani yang 
diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan ro-
hani. Apakah yang Anda lihat yang mengindikasikan 
Zezrom telah mulai mengubah hatinya sehingga dia 
dapat mempelajari kebenaran rohani?

Carilah apa yang Alma ajarkan kepada Zezrom tentang 
memperoleh pengetahuan rohani sewaktu Anda mem-
baca Alma 12:9–11. Mungkin bermanfaat untuk menge-
tahui bahwa “misteri Allah adalah kebenaran rohani 
yang diketahui hanya melalui wahyu. Allah mengung-
kapkan misteri- misteri- Nya kepada mereka yang patuh 
pada Injil” (Penuntun bagi Tulisan Suci, “Misteri Allah,” 
scriptures.lds.org). Anda mungkin ingin menuliskan de-
finisi ini dalam tulisan suci Anda di sebelah Alma 12:9. 
Dalam Alma 12:9, Alma menjelaskan bahwa Allah akan 
memberikan sebagian dari firman- Nya kepada manusia 
menurut apa?    
 

Menurut Alma 12:10–11, apakah hubungan antara 
kondisi hati kita dan menerima kebenaran rohani?  
  
 

Apakah artinya “mengeraskan” hati Anda (lihat Alma 
12:10–11), dan menurut Anda apakah kondisi seperti itu 
diperlihatkan dalam kehidupan seseorang?   
 

Pesan Alma kepada Zezrom mengajarkan asas berikut: 
Tuhan mengungkapkan kebenaran rohani kepada 
kita menurut perhatian dan ketekunan yang kita 
berikan pada firman- Nya.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang sebuah perintah atau nasihat dari Tuhan yang 

Anda telah berusaha untuk mengikuti dengan memberinya “per-
hatian dan ketekunan.” Dalam cara apakah Tuhan telah member-
kati Anda dengan bimbingan tambahan, pemahaman, atau 
bisikan Roh- Nya karena Anda telah bertindak pada apa yang te-
lah Dia ajarkan kepada Anda?

Setelah Alma menjelaskan bagaimana kita mengetahui 
kebenaran rohani, dia mulai menjawab pertanyaan 
Zezrom yang diajukan dalam Alma 12:8 tentang 
bagaimana kita akan dihakimi. Carilah apa yang Alma 
ajarkan kepada Zezrom dalam Alma 12:12–15 ten-
tang kebangkitan dan penghakiman. Isilah bagian 
kosong berikut ini: Kita akan dianggap bertang-
gung jawab di hadapan Allah atas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , dan- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
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 b. Menurut Alma 12:24, apakah yang Alma ajarkan tentang tu-
juan kehidupan sekarang yang telah dijadikan mungkin oleh Ju-
ruselamat untuk mengatasi dampak dari Kejatuhan?

Istilah “keadaan percobaan” dalam Alma 
12:24 adalah ungkapan yang digunakan 
hanya oleh Alma dalam Kitab Mormon 
(lihat juga Alma 42:4, 10, 13). Penatua 
L. Tom Perry dari Kuorum Dua Belas 
Rasul menguraikan masa percobaan ini, 

“Tujuan utama dari kehidupan di bumi adalah untuk 
memperkenankan roh kita, yang ada sebelum dunia 
ada, dipersatukan kembali dengan tubuh kita untuk 
suatu masa dengan kesempatan yang besar dalam 
kefanaan. Penggabungan dari keduanya bersama telah 
memberi kita kesempatan istimewa untuk tumbuh, 
berkembang, dan matang yang hanya dapat kita 
peroleh dengan bersatunya roh dan tubuh. Dengan 
tubuh kita, kita melewati sejumlah pencobaan tertentu 
dalam apa yang diistilahkan sebagai keadaan perco-
baan dari keberadaan kita. Inilah masa pembelajaran 
dan pengujian untuk membuktikan diri kita layak akan 
kesempatan kekal. Itulah semua bagian dari rencana 

Renungkan pertanyaan berikut: Apa perbedaan yang 
akan dibuat dalam pilihan- pilihan Anda setiap hari 
jika Anda mengingat bahwa Anda akan dianggap 
bertanggung jawab atas perkataan, perbuatan, dan 
pemikiran Anda?

Tandai rujuk silang dalam catatan kaki 14a pada pe-
tikan penguasaan tulisan suci Mosia 4:30, dan kemu-
dian baca atau lafalkan Mosia 4:30.

 3. Merujuklah pada apa yang Anda tulis dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda untuk tugas 1 dalam pela-

jaran hari ini—tentang bagaimana Anda dapat menjadi lebih 
peka terhadap Roh Kudus. Tambahkan pemikiran Anda tentang 
bagaimana memahami pertanggungjawaban pribadi Anda ke-
pada Allah bisa meningkatkan hasrat Anda untuk mengenali dan 
menghindari godaan.

Alma 12:19–37
Alma menjelaskan bagaimana umat manusia dapat 
mengatasi dampak dari Kejatuhan melalui rencana 
penebusan
Penguasa utama di Amoniha yang bernama Antiona ti-
dak percaya manusia dapat menjadi baka, dengan me-
nyatakan bahwa Kejatuhan menjadikannya mungkin 
(lihat Alma 12:20–21). Selidiki ayat- ayat dari Alma 12 
yang terdapat di bagan berikut, dan tulislah apa yang 
Alma ajarkan di kolom di bawah judul:

Dampak dari 
Kejatuhan (Alma 
12:22, 24)

Apa yang Allah 
lakukan untuk 
melaksanakan 
penebusan kita 
(Alma 12:24–25, 
28–33)

Apa yang harus 
kita lakukan 
untuk ditebus 
(Alma 12:24, 30, 
34, 37)

 4. Ketika Anda selesai mengisi bagan, jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan 

tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana Pendamaian Yesus Kristus menolong kita menga-
tasi dampak dari Kejatuhan?
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ilahi yang Bapa kita miliki bagi anak- anak- Nya” 
(“Proclaim My Gospel from Land to Land,” Ensign, 
Mei 1989, 14).

Alma bersaksi bahwa kefanaan adalah masa bagi 
kita untuk mempersiapkan diri bertemu Allah. 
Anda mungkin ingin menandai ungkapan yang meng-
ajarkan ajaran ini dalam Alma 12:24. Bacalah Alma 
34:32, dan rujuk silangkan itu dengan Alma 12:24.

 5. Untuk menerapkan apa yang telah Anda pelajari, ja-
wablah satu atau keduanya dari pertanyaan- pertanyaan 

berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana mengetahui tujuan kefanaan menolong membim-
bing Anda dalam kehidupan Anda?
 b. Bagaimana iman Anda pada Pendamaian Yesus Kristus meno-
long Anda dalam percobaan fana Anda?

Bacalah Alma 12:33–35, dan perhatikan perbedaan 
dalam apa yang akan terjadi bagi mereka yang berto-
bat dan bagi mereka yang tidak bertobat. Ini mungkin 
menolong Anda memahami ayat- ayat ini dengan 
lebih baik dengan mengetahui bahwa untuk masuk ke 
dalam peristirahatan Tuhan perlu menerima pengam-
punan akan dosa- dosa kita dan pada akhirnya masuk 
ke dalam kemuliaan hadirat Tuhan (lihat A&P 84:24).

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 12 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 16: HARI 3

Alma 13
Pendahuluan
Alma mengajarkan orang- orang di Amoniha yang 
memberontak tentang imam tinggi Imamat Melkise-
dek yang ditahbiskan untuk menolong orang- orang 
bertobat dan masuk ke dalam peristirahatan Tuhan. 
Dia memberikan teladan Melkisedek, yang menolong 
rakyatnya bertobat dan hidup dalam kedamaian. Alma 
berusaha untuk mengajar orang- orang di Amoniha 
untuk memiliki iman dan harapan serta mendorong 
mereka untuk berubah sehingga mereka dapat mem-
persiapkan diri untuk masuk ke dalam peristirahatan 
Tuhan.

Alma 13:1–12
Alma mengajar orang- orang di Amoniha tentang 
pemanggilan imam tinggi

 1. Bacalah kutipan berikut, dan kemudian jawablah 
pertanyaan- pertanyaannya:

“Di dunia roh prafana, Allah menunjuk roh- roh tertentu untuk 
memenuhi misi khusus selama kehidupan fana mereka. Ini disebut 
prapenahbisan.

Prapenahbisan tidak menjamin bahwa individu- individu akan 
meneriman pemanggilan atau tanggung jawab tertentu. 
Kesempatan- kesempatan seperti itu datang dalam kehidupan 
ini sebagai hasil dari pelaksanaan hak pilihan yang benar, sama 
seperti prapenahbisan datang sebagai hasil dari kesalehan dalam 
kehidupan prafana” (Teguh pada Iman: Sebuah Referensi Injil 
[2004], 183).
 a. Apakah hubungan antara pilihan- pilihan yang dibuat selama 
kehidupan prafana dan prapenahbisan?
 b. Bagaimana pilihan- pilihan yang dibuat selama kehidupan 
fana memengaruhi prapenahbisan?

Walaupun para pemegang imamat dibahas dalam 
Alma 13, Presiden Spencer W. Kimball mengingatkan 
kita bahwa para sister juga diberi pemanggilan yang 
mulia di keberadaan prafana, “Ingatlah, di dunia sebe-
lum kita datang ke sini, para wanita yang setia diberi 
penugasan tertentu sementara para pria yang setia 
ditahbiskan sebelumnya pada tugas- tugas keimamatan 
tertentu” (“The Role of Righteous Women,” Ensign, 
November 1979, 102).

Penatua Neal A. Maxwell dari Kuorum Dua Belas Rasul 
mengajarkan, “Prakefanaan bukanlah ajaran yang 
memberikan alasan untuk bersantai. Bagi kita masing- 
masing, ada pilihan- pilihan yang harus dibuat, tugas- 
tugas yang tak ada habisnya dan sulit yang harus 
dilakukan, ironi dan kemalangan yang harus dialami, 
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dilimpahkan kepada para pria “karena iman yang amat 
besar dan pertobatan mereka, dan kesalehan mereka 
di hadapan Allah” (ayat 10). Para pemegang imamat 
menjadi dikuduskan oleh Roh Kudus ketika mereka 
belajar untuk merasa muak (membenci) dosa, dan de-
ngan demikian “dijadikan murni dan masuk ke dalam 
peristirahatan Tuhan Allah mereka” (ayat 12).

Bacalah Alma 13:11–12, dan identifikasikan dampak 
pengudusan dari Pendamaian Yesus Kristus yang 
diterima oleh para pemegang imamat itu karena iman, 
pertobatan, dan kesalehan mereka.

 2. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Apakah yang Anda pelajari dari 

teladan para pemegang Imamat Melkisedek ini tentang apa yang 
dapat Anda lakukan untuk menerima dampak pengudusan dari 
Pendamaian dalam kehidupan Anda?

 3. Tulislah kebenaran berikut dalam tulisan suci Anda di 
sebelah Alma 13:1–12 atau dalam jurnal penelaahan tulisan 

suci Anda: Para pria yang adalah anggota Gereja Yesus Kristus 
dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir serta menjalankan iman 
yang besar dan memilih kebenaran dipanggil pada Imamat 
Melkisedek untuk membawa orang lain kepada Allah. Kemu-
dian tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda tentang 
mengetahui asas Injil ini dapat memengaruhi cara Anda menang-
gapi para pemimpin imamat sepanjang kehidupan Anda.

Alma 13:13–20
Alma mengajarkan tentang Melkisedek, seorang imam 
tinggi yang agung yang menegakkan kedamaian di antara 
rakyatnya

Bacalah Alma 13:13–18, dan carilah kata- kata yang 
Alma gunakan untuk menggambarkan Melkisedek dan 
apa yang Melkisedek lakukan bagi rakyatnya. Pikirkan 

waktu yang harus dilewatkan dengan baik, talenta dan 
karunia yang harus digunakan dengan baik. Hanya 
karena kita telah dipilih ‘di sana dan pada waktu itu,’ 
pasti bukanlah berarti kita dapat acuh tak acuh ‘di sini 
dan sekarang.’ Apakah prapenahbisan bagi para pria, 
atau prapenunjukan bagi para wanita, mereka yang 
dipanggil dan dipersiapkan juga harus membuktikan 
‘terpilih dan setia’ (lihat Wahyu 17:14; A&P 121:34–
36).” (“Premortality, a Glorious Reality,” Ensign, 
November 1985, 17).

Alma mengajar para saudara di Amoniha bahwa ba-
nyak pria yang ditahbiskan sebelumnya di kehidupan 
prafana menerima imamat. Bacalah Alma 13:1, 8–9, 
dan identifikasikan imamat mana yang Alma bahas. 
Mungkin bermanfaat untuk mengetahui bahwa dalam 
pasal ini ungkapan “tata tertib kudus” berarti Ima-
mat Melkisedek, atau “Imamat Kudus, menurut Tata 
Tertib Putra Allah” (A&P 107:3). Pertimbangkan untuk 
menandai ungkapan “tata tertib kudus” sewaktu Anda 
menelaah sisa dari pasal ini (lihat Alma 13:2, 6–7, 
10–11, 16, 18). Penatua Bruce R. McConkie dari Kuo-
rum Dua Belas Rasul menyatakan, “Orang- orang Nefi, 
yang setia dan teguh dalam menaati Hukum Musa, 
memiliki Imamat Melkisedek, yang berarti mereka 
memiliki kegenapan Injil” (The Promised Messiah: The 
First Coming of Christ [1978], 421). Ini berarti bahwa 
para nabi Kitab Mormon memiliki Imamat Melkisedek 
dan mengetahui bagaimana itu berfungsi.

Selidiki Alma 13:2–6, 10 untuk jawaban terhadap 
pertanyaan- pertanyaan berikut, dan tulislah jawaban 
dalam buku pedoman Anda:

• Apa karakteristik yang dimiliki oleh mereka yang 
ditahbiskan pada Imamat Melkisedek? (lihat Alma 
13:3–5, 10).   
 

• Untuk melakukan apakah para pemegang Imamat 
Melkisedek ini ditahbiskan? (lihat Alma 13:6).   
 

• Bagaimana Anda pernah melihat ini dilakukan oleh 
pemegang Imamat Melkisedek yang Anda kenal di 
lingkungan atau cabang Anda, dan bagaimana ini 
memberkati kehidupan Anda dan kehidupan orang 
lain?   
  
 

Alma 13 memuat pembahasan yang mendalam 
tentang Imamat Melkisedek. Itu mengajarkan bahwa 
para pria yang menerima imamat ini ditahbiskan 
sebelumnya untuk menerimanya (lihat ayat 3). Me-
reka yang memegang imamat ini harus mengajarkan 
perintah- perintah Allah kepada orang lain “agar me-
reka juga boleh masuk ke dalam peristirahatan- Nya” 
(ayat 6). Imamat adalah kekal (lihat ayat 9), dan itu 
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tentang bagaimana kata- kata ini menggambarkan 
kehidupan Melkisedek yang seperti Kristus. Alma 
mengajarkan bahwa para pemegang Imamat Melkise-
dek adalah “menurut tata tertib Putra, Anak Tunggal 
Bapa” (Alma 13:9; lihat juga A&P 107:2–4), yang adalah 
Yesus Kristus, dan bahwa mereka mengarahkan kita 
kepada- Nya melalui teladan mereka dan ajaran- ajaran 
mereka. Penatua Bruce R. McConkie menyatakan, 
“Tidak diragukan ada banyak peristiwa dalam kehi-
dupan banyak nabi yang menetapkan orang- orang 
saleh itu sebagai perlambang dan bayangan dari Mesias 
mereka. Adalah bermanfaat dan patut untuk mencari 
kemiripan bagi Kristus di mana pun dan untuk meng-
gunakan mereka berulang kali dalam menaati- Nya dan 
hukum- hukum- Nya yang paling penting dalam pikiran 
kita” (The Promised Messiah, 453).

Bacalah Alma 13:19, dan carilah apa yang ayat ini beri 
tahukan kepada kita tentang Melkisedek. Lihatlah 
kembali di Alma 13:17 untuk melihat bagaimana Alma 
menggambarkan orang- orang di Salem ketika Melki-
sedek menjadi raja mereka. Perhatikan bagaimana 
kata- kata ini juga dapat menggambarkan orang- 
orang di Amoniha (lihat Alma 8:9; 9:28). Apakah yang 
orang- orang di Salem lakukan sebagai hasil dari upaya 
Melkisedek? (lihat Alma 13:18).   
 

Perhatikan apa yang Melkisedek jalankan, terima, dan 
khotbahkan dalam Alma 13:18. Pikirkan tentang apa 
yang dapat Anda pelajari tentang bagaimana seorang 
pemimpin imamat hendaknya menjadi dari teladan 
Melkisedek.

 4. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Kapankah Anda atau seseorang 

yang Anda kenal pernah mengalami kedamaian setelah mengi-
kuti nasihat dari seorang pemimpin imamat yang saleh?

Alma 13:21–31
Alma mengajak orang- orang untuk menyimak suara Tuhan 
dan masuk ke dalam peristirahatan- Nya
Carilah dan tandai ungkapan yang diulang- ulang “per-
istirahatan Tuhan” (atau ungkapan serupa) dalam Alma 
13:12, 13, 16, dan 29. Alma mengajar orang- orang di 
Amoniha bahwa Tuhan memanggil para pria ke dalam 
imamat untuk menolong orang- orang masuk ke dalam 
peristirahatan Tuhan. Dia menggunakan teladan Melki-
sedek untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa 
orang- orang yang penuh dengan kedurhakaan dan 
kejahatan dapat bertobat serta memasuki peristirahatan 
Tuhan (lihat Alma 13:17–18; lihat juga A&P 84:24).

Presiden Joseph F. Smith mengatakan bahwa ma-
suk ke dalam peristirahatan Allah “berarti memasuki 

pengetahuan dan kasih Allah, memiliki iman dalam 
tujuan- Nya dan dalam rencana- Nya, sampai pada 
tingkat di mana kita tahu kita benar, dan di mana kita 
tidak mencari untuk hal lainnya, kita tidak terganggu 
oleh rupa- rupa angin pengajaran, atau oleh kelicikan 
dan tipu daya manusia yang menunggu untuk menye-
satkan kita. Kita tahu mengenai ajaran yang berasal 
dari Allah” (Ajaran- Ajaran Presiden Gereja: Joseph F. 
Smith [1998], 56–57).

Apakah yang akan Anda harapkan dari perilaku sese-
orang adanya jika dia telah memasuki peristirahatan 
Tuhan dalam kehidupan ini sebagaimana Presiden 
Joseph F. Smith menguraikannya?   
 

Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan, “Para orang 
suci sejati masuk ke dalam peristirahatan Tuhan saat 
dalam kehidupan ini, dan dengan bertahan dalam 
kebenaran, mereka melanjutkan dalam keadaan yang 
terberkati itu sampai mereka beristirahat bersama 
Tuhan di surga .… Peristirahatan Tuhan, dalam keke-
kalan, adalah mewarisi kehidupan kekal, memperoleh 
kegenapan kemuliaan Tuhan” (Mormon Doctrine, edisi 
ke- 2 [1966], 633).

Setelah Alma memperingatkan orang- orang di 
Amoniha untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan 
Kristus (lihat Alma 13:21–26), dia memberikan penga-
jaran tambahan tentang bagaimana memasuki peristi-
rahatan Tuhan. Bacalah Alma 13:27–29 untuk melihat 
apa pengajaran itu.

Ajaran- ajaran Alma dapat diringkas dengan asas beri-
kut: Sewaktu kita menanggapi dengan rendah hati 
ajakan untuk bertobat, Roh pada akhirnya akan 
menuntun kita ke dalam peristirahatan Tuhan.

 5. Identifikasikan salah satu berkat yang disebutkan da-
lam Alma 13:27–29 yang ingin Anda terima. Setelah Anda 

mengidentifikasi berkat itu, carilah nasihat yang Alma berikan 
yang akan menolong Anda mempersiapkan diri untuk menerima 
berkat itu. Kemudian tulislah sebuah gol dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda mengenai bagaimana Anda akan meng-
implementasikan nasihat Alma sehingga Anda dapat masuk ke 
dalam peristirahatan Tuhan dalam kehidupan ini dan yang akan 
datang.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 13 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 16: HARI 4

Alma 14–16
Pendahuluan
Setelah mendengarkan Alma dan Amulek berkhotbah, 
sejumlah orang di Amoniha percaya dan bertobat, 
termasuk Zezrom. Yang lain marah serta menyebabkan 
Alma dan Amulek dipenjarakan. Orang- orang jahat di 
Amoniha mengusir para pria yang percaya serta mem-
bakar istri dan anak- anak mereka. Setelah berhari- hari, 
Tuhan membebaskan Alma dan Amulek dari penjara 
dan menghancurkan para pemimpin yang jahat di 
Amoniha. Di Sidom, Zezrom menderita secara jasmani 
dan secara rohani. Dia mengakui imannya kepada 
Yesus Kristus kepada Alma dan disembuhkan. Dalam 
penggenapan nubuat, sepasukan orang Laman meng-
hancurkan kota Amoniha. Bimbingan kenabian Alma 
memperkenankan pasukan orang Nefi menghentikan 
penyerangan orang- orang Laman. Alma, Amulek, dan 
banyak yang lainnya memperkuat Gereja di seluruh 
negeri orang- orang Nefi.

Alma–14
Alma dan Amulek dipenjarakan dan orang- orang yang 
percaya diusir atau dibakar
Pikirkan tentang sebuah contoh ketika Anda mungkin 
telah melihat atau mendengar tentang seseorang yang 
tak bersalah menderita di tangan orang lain—sebuah in-
siden dari seseorang yang dianiaya demi kepercayaannya, 
misalnya. Renungkan pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Apa perasaan yang Anda miliki bagi orang yang 
menderita itu?

• Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang 
menimbulkan penderitaan itu?

• Mengapa, menurut pemikiran Anda, kadang- kadang 
hal- hal buruk terjadi kepada orang- orang yang tak 
bersalah dan saleh?

Sewaktu Anda membaca Alma 14, kaitkan pertanyaan- 
pertanyaan ini dengan pengalaman Alma dan Amulek.

Bacalah Alma 14:1–10, mencari siapa yang menderita 
dan bagaimana mereka menderita. Kemudian lengkapi 
bagan berikut:

Siapa yang Menderita? Bagaimana Mereka 
 Menderita?

Seperti yang tercatat dalam Alma 14:10, apakah yang 
ingin Amulek lakukan? Bacalah Alma 14:11, dan iden-
tifikasikan sebuah kebenaran yang mungkin meno-
long seseorang yang bergumul dengan pemahaman 
mengapa yang jahat kadang- kadang dibiarkan untuk 
membahayakan mereka yang tak bersalah atau saleh.

Satu cara untuk menyampaikan sebuah kebenaran 
dari Alma 14:11 adalah: Tuhan mengizinkan yang 
saleh menderita di tangan orang jahat supaya 
penghakiman- Nya boleh adil. Perhatikan bahwa itu 
diungkapkan kepada Alma bahwa mereka yang me-
ninggal diterima oleh Tuhan “dalam kemuliaan” (Alma 
14:11). Mengajarkan tentang peristiwa ini dengan per-
spektif kekal, Presiden Henry B. Eyring dari Presidensi 
Utama berkata, “Amulek diberi berkat untuk melihat 
kebaikan dan keadilan Allah bahkan dalam tragedi 
yang begitu mengerikan” (“Amulek: The Blessings of 
Obedience,” dalam Heroes from the Book of Mormon 
[1995], 110).

Bacalah Alma 60:12–13, dan rujuk silangkan itu pada 
Alma 14:10–11. Kita belajar bahwa di antara alasan- 
alasan orang saleh diizinkan menderita adalah untuk 
memeteraikan kesaksian mereka dengan nyawa me-
reka (lihat A&P 135:3) dan untuk berdiri sebagai saksi 
terhadap yang jahat. 

Memahami mengapa Allah membiarkan yang sa-
leh menderita dapat menjadi sebuah asas yang sulit 
bagi kita untuk dipahami. Pikirkan tentang pernya-
taan berikut dari Presiden Spencer W. Kimball untuk 
memahami lebih lanjut mengapa Allah membiarkan 
orang- orang menjalankan hak pilihan mereka, bahkan 
jika mereka membuat pilihan- pilihan yang keliru:

“Jika kita memandang kefanaan sebagai 
keseluruhan dari keberadaan, maka rasa 
sakit, kedukaan, kegagalan, dan hidup 
yang singkat akan merupakan bencana. 
Tetapi jika kita memandang kehidupan 
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sebagai sesuatu yang kekal merentang jauh ke masa 
lalu prafana dan terus hingga masa depan setelah 
kematian yang kekal, maka semua kejadian dapat 
diletakkan pada perspektif yang tepat ….

… Jika semua yang saleh dilindungi dan yang jahat 
dihancurkan, seluruh program Bapa akan ditiadakan 
dan asas dasar Injil, hak pilihan bebas, akan berakhir. 
Tidak seorang pun akan perlu hidup dengan iman” 
(Ajaran- Ajaran Presiden Gereja: Spencer W. Kimball 
[2006], 17–18).

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, catatlah 
bagaimana kebenaran yang Anda pelajari dalam Alma 

14:11 dan pernyataan Presiden Kimball menolong Anda untuk 
memahami mengapa Allah kadang- kadang membiarkan yang sa-
leh menderita di tangan orang jahat.

Bacalah Alma 14:12–13, dan carilah apa yang Alma 
ajarkan kepada Amulek untuk menolong dia menang-
gung pencobaan yang mereka alami. Mengapa, menu-
rut pemikiran Anda, Alma dapat menanggapi dengan 
keyakinan seperti itu?   
 

Bacalah pernyataan berikut oleh Penatua Richard G. 
Scott dari Kuorum Dua Belas Rasul untuk menolong 
Anda memahami apa yang Alma ajarkan kepada 
Amulek tentang percaya kepada Tuhan, “Kehidupan 
ini adalah sebuah pengalaman dalam kepercayaan 
yang mendalam—percaya kepada Yesus Kristus, 
percaya pada ajaran- ajaran- Nya, percaya pada kesang-
gupan kita sebagaimana dituntun oleh Roh Kudus 
untuk mematuhi ajaran- ajaran itu bagi kebahagiaan 
sekarang dan bagi keberadaan kekal dengan tujuan 
tertentu dan yang sangat bahagia. Percaya berarti 
mematuhi dengan rela tanpa mengetahui akhirnya 
sejak awal (lihat Ams. 3:5–7). Untuk melihat hasilnya, 
kepercayaan Anda kepada Tuhan harus lebih kuat 
dan bertahan daripada keyakinan Anda dalam pera-
saan pribadi dan pengalaman Anda sendiri” Ensign, 
November 1995, 17).

Mungkin bermanfaat untuk menekankan kebenaran 
ini dengan menuliskan di sebelah Alma 14:12–13 dalam 
tulisan suci Anda: Ketika kita percaya kepada Tuhan, 
Dia memperkuat kita selama pencobaan kita.

 2. Pilihlah satu atau lebih dari situasi- situasi berikut 
dan, dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jelaskan 

bagaimana asas yang baru saja Anda tulis dalam tulisan suci 
Anda dapat menolong individu- individu yang digambarkan ini:
 a. Beberapa pemain dalam tim olahraga remaja putra menjauhi 
dia dan secara terbuka mengejek atau mengusik dia tentang ke-

taatannya pada standar- standar Injil. Mereka tampaknya dengan 
sengaja merencanakan kegiatan- kegiatan bersama di luar 
 latihan yang mereka tahu tidak akan dia hadiri karena keya-
kinannya.
 b. Seorang remaja putri melamar pekerjaan di sebuah toko tem-
pat seorang teman bekerja. Dia tidak mendapatkan pekerjaan 
itu, dan temannya belakangan memberi tahu dia bahwa pemilik 
toko mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mempekerjakan 
orang Mormon.
 c. Ketika seorang remaja putra meminta sekelompok remaja 
putra lainnya di sekolah untuk berhenti menggunakan perkataan 
yang tak senonoh di sekitarnya, mereka mempermainkannya 
dan mengancam untuk lebih menyakitinya jika dia memberi tahu 
mereka lagi bagaimana berbicara.

Bacalah Alma 14:14–17, dan pikirkan tentang ba-
gaimana iman Alma dan Amulek menolong mereka 
sewaktu mereka terus menderita di tangan para 
pemimpin yang jahat di Amoniha. Mengapa, menurut 
pemikiran Anda, tidak memberikan jawaban dalam 
situasi itu adalah tanggapan yang paling baik? (lihat 
juga Matius 27:11–14).

Alma 14:18–28 memberi tahu bagaimana Alma dan 
Amulek menderita banyak hal sebelum Allah membe-
baskan mereka dan menghancurkan banyak pemim-
pin jahat di Amoniha. Ungkapan “mengertakkan gigi 
mereka” (ayat 21) berarti membunyikan gigi mereka 
bersama dalam amarah atau amukan.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, catatlah 
hal mana yang Alma dan Amulek derita dalam Alma 

14:18–25 yang akan menjadi paling sulit bagi Anda, dan jelaskan 
mengapa. Kemudian tulislah tentang sebuah pengalaman pribadi 
atau pengalaman seseorang yang Anda kenal yang sedang beru-
saha untuk hidup dengan saleh tetapi masih menghadapi 
 pencobaan.

Seperti yang tercatat dalam Alma 14:25, apa yang 
memungkinkan Alma dan Amulek untuk berdiri di 
atas kaki mereka? Bacalah Alma 14:26–29, dan tandai 
ungkapan dan kata yang Anda rasa paling baik me-
negaskan kebenaran ini: Jika kita meminta kepada 
Tuhan dalam iman, Dia akan memperkuat kita 
dalam kesengsaraan kita dan membebaskan kita 
dalam cara- Nya dan waktu- Nya sendiri.

Tuhan dapat mengaruniakan kuasa- Nya dan mem-
bebaskan Anda dari pencobaan dan kesengsaraan 
dalam cara dan waktu- Nya sendiri. Sewaktu kita 
belajar untuk percaya pada kehendak Tuhan, kita akan 
menemukan kekuatan dan kuasa yang lebih besar 
untuk menanggung kesulitan- kesulitan di sepanjang 
kehidupan kita.
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Alma 15–16
Zezrom disembuhkan, sepasukan orang Laman 
menghancurkan Amoniha, dan Alma serta Amulek 
melanjutkan berkhotbah kepada orang- orang Nefi
Setelah meninggalkan Amoniha, Alma dan Amulek 
pergi ke kota di dekatnya, Sidon, di mana mereka me-
nemukan orang- orang percaya dari Amoniha, terma-
suk Zezrom. Bacalah Alma 15:3–5 untuk menemukan 
kondisi Zezrom.

Pertimbangkan yang berikut: Apakah yang menyebab-
kan penyakit Zezrom? Apakah yang Zezrom lakukan 
untuk mendapatkan pertolongan dan kedamaian?

Dengan saksama bacalah Alma 15:6–10, dan garis 
bawahi dua atau tiga ungkapan yang memperlihatkan 
bahwa Alma menolong Zezrom berfokus pada Yesus 
Kristus dan Pendamaian- Nya. Untuk memahami satu 
cara para pemimpin imamat dapat menolong orang- 
orang menerima belas kasihan melalui Pendamaian, 
bacalah pengalaman berikut dari Penatua Jay E. Jensen 
dari Presidensi Tujuh Puluh:

“Sementara melayani sebagai uskup, saya menyaksi-
kan berkat- berkat Pendamaian dalam kehidupan ang-
gota Gereja yang melakukan pelanggaran serius ….

Seorang dewasa lajang muda dalam lingkungan kami 
sedang berkencan dengan seorang remaja putri. 
Mereka membiarkan ungkapan kasih sayang me-
reka lepas kendali. Dia datang kepada saya meminta 
nasihat dan bantuan. Berdasarkan apa yang diakui dan 
kesan Roh kepada saya, di antaranya, dia tidak diper-
kenankan mengambil sakramen untuk satu kurun 
waktu. Kami bertemu secara rutin untuk memastikan 
pertobatan telah terjadi, dan, setelah jangka waktu 
yang tepat, saya mewenangkan dirinya untuk kembali 
mengambil sakramen.

Sewaktu saya duduk di mimbar dalam pertemuan 
sakramen itu, mata saya tertuju kepadanya ketika dia 
kini mengambil sakramen dengan layak. Saya me-
nyaksikan lengan belas kasihan, kasih, dan keamanan 
melingkarinya sewaktu penyembuhan Pendamaian 
menghangatkan jiwanya dan mengangkat bebannya, 
yang berujung pada pengampunan, kedamaian, serta 
kebahagiaan yang dijanjikan” (“Lengan Keamanan,” 
Ensign atau Liahona, November 2008, 49).

Uskup dan pemimpin imamat lainnya dapat menolong 
kita menerima belas kasihan dan kekuatan yang kita 
perlukan melalui Pendamaian Yesus Kristus. Apa bukti 
yang Anda temukan dalam Alma 15:11–12 sehingga 
Zezrom bertobat dan menerima belas kasihan Tuhan?  
  
 

Satu asas yang dapat Anda tuliskan dalam tulisan suci 
atau jurnal penelaahan tulisan suci Anda untuk Alma 
15:6–12 adalah: Melalui iman kita kepada Yesus 
Kristus, kita dapat disembuhkan dan dikuatkan. 
Menurut Alma 15:16, 18, bagaimana asas ini terbukti 
dalam kehidupan Amulek?

Alma dan Amulek menegakkan Gereja di antara 
orang- orang di Sidom dan kemudian kembali ke 
Zarahemla.

Dalam Alma 16 kita membaca bahwa sepasukan orang 
Laman menyerbu tanah- tanah orang Nefi dan meng-
hancurkan kota Amoniha, menggenapi nubuat Alma 
dan Amulek bahwa jika orang- orang tidak bertobat 
mereka akan dihancurkan (lihat Alma 9:12). Sewaktu 
Anda membaca Alma 16, carilah kepada siapa orang- 
orang Nefi berpaling untuk mendapatkan bantuan 
sehingga mereka dapat mengalahkan pasukan orang 
Laman. Bandingkan pengalaman ini dengan pertem-
puran Anda sendiri dengan musuh yang Anda hadapi.

 4. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 14–16 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 17: HARI 1

Alma 17–18
Pendahuluan
Alma 17–18 memuat apa yang Mormon tuliskan ten-
tang misi dari para putra Mosia kepada orang- orang 
Laman. Laporan- laporan ini memberikan contoh ten-
tang bagaimana para misionaris dewasa ini hendaknya 
mempersiapkan diri dan melayani. Para putra Mosia 
mencari bimbingan Tuhan sewaktu mereka mempersi-
apkan diri untuk mengkhotbahkan Injil kepada orang- 
orang Laman. Sewaktu mereka pergi ke jalan mereka 
yang terpisah, Tuhan menghibur mereka dan berjanji 
bahwa mereka akan membawa jiwa- jiwa kepada- Nya. 
Amon pergi ke tanah Ismael dan mulai mengajar 
dengan melayani raja orang Laman yang bernama 
Lamoni. Raja Lamoni takjub dengan kekuatan Amon 
ketika dia mempertahankan kawanan ternak raja. Pe-
layanan ini melunakkan hati raja dan rakyatnya untuk 
mendengarkan ajaran- ajaran Amon tentang Allah dan 
rencana keselamatan. Raja Lamoni percaya apa yang 
Amon ajarkan, mengakui kebutuhannya akan seo-
rang Juruselamat, berseru kepada Tuhan untuk belas 
kasihan, dan dikuasai oleh Roh.

Alma 17:1–18
Para putra Mosia bersiap untuk mengkhotbahkan Injil 
kepada orang- orang Laman
Pikirkan tentang lamanya waktu para elder dan sister 
melayani misi mereka dewasa ini. Bacalah Alma 17:4, 
dan garis bawahi jumlah tahun para putra Mosia 
mengajarkan Injil di antara orang- orang Laman.

Sewaktu Alma melakukan perjalanan ke tanah Manti, 
dia bertemu para putra Mosia sewaktu mereka kembali 
ke rumah dari misi mereka yang lama, dan mereka 
semua bersukacita. Bacalah Alma 17:2–4, serta tandai 
kata dan ungkapan yang menggambarkan misionaris 
seperti apa para putra Mosia itu.

 1. Tinjaulah Alma 17:2–4. Dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda, lakukan yang berikut:

 a. Daftarlah apa yang para putra Mosia lakukan untuk memper-
siapkan diri menjadi misionaris yang efektif, dan uraikan hasil 
dari persiapan mereka.
 b. Pilihlah sesuatu yang para misionaris ini lakukan yang ingin 
Anda lakukan dengan lebih baik dalam kehidupan Anda, atau 
karakteristik yang ingin Anda kembangkan dengan lebih leng-
kap. Tulislah sebuah alinea tentang bagaimana Anda dapat me-
lakukan hal ini.

Renungkan seberapa sering Anda berdoa dan menye-
lidiki tulisan suci secara individu dan dalam keluarga 
Anda, serta pikirkan tentang kesempatan yang Anda 
miliki untuk berpuasa. Dalam cara apakah praktik- 
praktik ini telah menolong Anda menjadi “kuat dalam 
pengetahuan tentang kebenaran” (Alma 17:2)?

Dari teladan para putra Mosia, kita belajar asas ini: De-
ngan menyelidiki tulisan suci, berdoa, dan berpu-
asa, kita dapat menerima Roh Kudus dan mengajar 
dengan kuasa. Dengan menerima Roh Kudus, kita 
dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk 
membagikan Injil kepada orang lain.

Bacalah pernyataan berikut dari Penatua David A. 
Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul, yang di dalam-
nya dia mengajar para remaja cara- cara yang dapat 
mereka persiapkan untuk menjadi misionaris. Carilah 
cara- cara khusus Anda dapat mempersiapkan diri 
untuk membagikan Injil sebagaimana yang para putra 
Mosia lakukan.

“Anda dapat tumbuh dalam hasrat Anda 
untuk melayani Allah (lihat A&P 4:3), 
serta Anda dapat mulai berpikir seperti 
para misionaris berpikir, untuk membaca 
apa yang para misionaris baca, berdoa 
seperti para misionaris berdoa, serta 

merasakan apa yang para misionaris rasakan. Anda 
dapat menghindari pengaruh- pengaruh duniawi yang 
menyebabkan Roh Kudus menarik diri, dan Anda 
dapat memperoleh keyakinan dalam menyadari serta 
menanggapi bisikan rohani. Baris demi baris, ajaran 

demi ajaran, sedikit di sini dan sedikit di sana, Anda 
secara bertahap dapat menjadi misionaris seperti yang 
Anda harapkan untuk menjadi serta misionaris yang 
Tuhan harapkan ….

Memaklumkan Injil … bukanlah sekadar kegiatan 
di mana kita terlibat untuk waktu yang terbatas atau 
sebuah tugas yang harus kita selesaikan sebagai 
anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci 
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cerita tentang Amon melindungi kawanan ternak raja 
kepada seorang anggota keluarga atau teman. Tekan-
kan kebenaran berikut sewaktu Anda membagikan 
cerita: Melalui pelayanan, kita dapat menolong 
mempersiapkan orang lain untuk menerima Injil. 
Bahaslah dengan orang itu tentang seorang individu 
kepada siapa Anda ingin menolong menjadi lebih kuat 
secara rohani. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat 
melayani orang ini, dan putuskan bagaimana Anda 
dapat memberikan pelayanan itu.

Alma 18
Kesetiaan Amon mengesankan Raja Lamoni, dan Amon 
mengajarkan Injil kepada raja
Para hamba Raja Lamoni memberi tahu dia apa yang 
telah Amon lakukan saat melindungi kawanan ter-
nak raja. Bacalah Alma 18:4–6, dan carilah reaksi raja 
terhadap apa yang telah Amon lakukan.

Ketika raja menanyakan kepada para hambanya di 
mana Amon berada, mereka memberi tahu dia bahwa 
Amon memenuhi permintaan sebelumnya dari raja 
untuk mempersiapkan kuda- kudanya untuk perja-
lanan ke tanah Nefi, di mana ayah raja tinggal. Bacalah 
Alma 18:12–15, dan carilah dampak yang diberikan 
oleh pelayanan Amon pada Raja Lamoni.

Zaman Akhir. Tetapi, pekerjaan misionaris merupakan 
perwujudan dari warisan dan identitas rohani kita” 
(“Menjadi Seorang Misionaris,” Ensign atau Liahona, 
November 2005, 46–47).

Bacalah Alma 17:9, dan garis bawahi apa yang para 
putra Mosia doakan sewaktu mereka bersiap untuk 
melayani. Bacalah Alma 17:11, dan pikirkan tentang 
apa yang Tuhan beri tahukan kepada mereka tentang 
bagaimana menjadi alat dalam tangan- Nya. Ayat- ayat 
ini mengajarkan asas: Dengan menjadi teladan yang 
baik, khususnya ketika sengsara, Tuhan dapat 
menjadikan kita alat dalam tangan- Nya.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang situasi ketika Anda merasa bahwa Anda dapat 

menjadi teladan yang baik. Pikirkan tentang situasi sekolah, situ-
asi di rumah bersama keluarga Anda atau bersama keluarga be-
sar, dan situasi sosial dengan tatap muka atau daring. Uraikan 
bagaimana Anda akan memperlihatkan teladan yang baik dalam 
situasi itu.

Adalah lebih sulit menjadi teladan yang baik dalam 
beberapa situasi daripada yang lainnya. Lihatlah bagai-
mana orang- orang Laman yang diuraikan dalam Alma 
17:12–16, dan pikirkan tentang mengapa para putra 
Mosia akan mengalami masa sulit untuk mengajar 
dalam situasi ini.

Mengapa Anda pikir para putra Mosia rela menderita 
kesengsaraan untuk menolong sebuah bangsa yang 
membenci orang- orang Nefi? Untuk menolong Anda 
memahami apa yang para putra Mosia harapkan untuk 
dicapai, isilah bagian kosong dengan sebuah kata 
dari Alma 17:16: Para putra Mosia ingin orang- orang 
Laman dibawa pada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , karena mereka 
ingin orang- orang Laman mengetahui tentang ren-
cana penebusan.

Untuk menolong Anda memahami bagaimana 
menjadi teladan yang baik kepada orang lain, leng-
kapi tugas ini dalam waktu beberapa hari berikutnya: 
Mintalah seorang anggota keluarga atau teman untuk 
memberi tahu Anda bagaimana teladan seseorang 
yang seperti Kristus telah membuat perbedaan dalam 
kehidupannya.

Alma 17:19–39
Amon menjadi hamba Raja Lamoni dan melindungi 
kawanan ternaknya
Sewaktu Anda membaca Alma 17:19–39, carilah 
bagaimana Amon melayani Raja Lamoni dan para 
hamba raja. Pikirkan tentang bagaimana pelayanan 
Amon menolong mempersiapkan orang- orang Laman 
untuk menerima Injil. Rencanakan untuk membagikan 
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Bacalah Alma 18:16–21, dan carilah bukti bahwa 
Tuhan membimbing Amon sewaktu dia mengajar Raja 
Lamoni. Di ruang yang tersedia, tulislah bagaimana Roh 
Allah menolong Amon dalam situasi ini.   
  
 

Sewaktu Anda membaca Alma 18:22–32, carilah 
kebenaran Injil tertentu yang Amon ajarkan kepada 
Lamoni. Anda mungkin ingin menandainya dalam tu-
lisan suci Anda atau tulislah hal itu dalam jurnal pene-
laahan tulisan suci Anda. Sewaktu Amon mengajar, dia 
membangun pada kepercayaan yang dia dan Lamoni 
bagikan. Lamoni percaya kepada seorang allah—yang 
dia sebut Roh Agung—tetapi dia tidak memahami sifat 
sejati Allah.

Bacalah Alma 18:33–35, dan carilah bagaimana Amon 
menjawab ketika raja menanyakan kepadanya apakah 
dia diutus dari Allah.

 3. Dari penelaahan Anda dalam Alma 17–18, tulislah se-
buah alinea singkat dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda yang meringkas apa yang dapat Amon lakukan di antara 
orang- orang Laman dengan bantuan Allah.

Anda mungkin ingin menuliskan asas berikut dalam 
tulisan suci Anda di dekat Alma 18:35: Sewaktu kita 
melayani Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, Mereka 
akan meningkatkan kemampuan kita untuk mela-
kukan pekerjaan Mereka.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tanggapi 
satu atau kedua pertanyaan berikut:

 a. Bagaimana asas sebelumnya akan menolong Anda dalam 
tanggung jawab Anda di Gereja saat ini dan di waktu menda-
tang?
 b. Bagaimana Anda dapat lebih dengan setia melayani Tuhan 
sehingga Dia dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk me-
lakukan pekerjaan- Nya?

Karena teladan dan pelayanan setia Amon, dia dapat 
mengajar Lamoni tentang rencana penebusan Bapa 
Surgawi. Ingatlah bahwa Lamoni merasa bersalah atas 
pembunuhan- pembunuhan yang telah dia perbuat (li-
hat Alma 18:4–6). Bacalah Alma 18:36–43, dan carilah 
bagaimana Amon mengajarkan rencana penebusan 
kepada Lamoni dan bagaimana Lamoni menanggapi 
ajaran- ajaran ini.

 5. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Mengapa, menurut pemikiran 

Anda, Pendamaian Yesus Kristus akan secara khusus menjadi 
penting bagi Raja Lamoni untuk memahaminya?

Pertimbangkan bagaimana mempelajari ajaran- ajaran 
tentang Penciptaan, Kejatuhan, dan Pendamaian bisa 

menolong Lamoni mengenali kebutuhannya akan 
seorang Juruselamat. Penatua Bruce R. McConkie dari 
Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan tentang pen-
tingnya Penciptaan, Kejatuhan, dan Pendamaian.

“Tiga peristiwa ilahi ini—tiga pilar 
kekekalan—secara tak terpisahkan 
terjalin bersama ke dalam satu permadani 
agung yang dikenal sebagai rencana kese-
lamatan kekal. Kita memandang penda-
maian Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat 

dan inti serta jantung dari agama yang diwahyukan. 
Itu mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi 
manusia. Keselamatan adalah di dalam Kristus.

Tetapi bila tidak pernah ada kejatuhan, tidak pernah 
ada pendamaian. Kejatuhan Adam mendatangkan ke-
matian duniawi dan rohani ke dalam dunia, dan ada-
lah dari kematian ini maka manusia dan segala bentuk 
kehidupan ditebus melalui pendamaian yang diker-
jakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Adam mendatangkan 
kefanaan; Kristus mendatangkan kebakaan. Kesela-
matan datang karena kejatuhan dan pendamaian.

Tetapi jika bumi dan manusia serta segala makhluk 
hidup tidak pernah diciptakan dalam keadaan mereka 
yang jasmani dan firdaus, dalam keadaan keabadian, 
tidak pernah ada kejatuhan .… Oleh sebab itu kese-
lamatan disediakan di dalam dan melalui dan karena 
penciptaan langit dan bumi serta segala yang di dalam 
dan di atasnya. Keselamatan datang karena pencip-
taan, kejatuhan, dan pendamaian; ketiganya ini adalah 
masing- masing bagian dari satu rencana ilahi” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 81–82).

Dari pengalaman Lamoni kita dapat belajar kebenaran 
ini: Ketika kita memahami kebutuhan kita akan 
Juruselamat, kita akan berhasrat untuk bertobat.

Akhiri pelajaran hari ini dengan merenungkan apa 
yang dapat Anda lakukan yang akan menolong Anda 
mengingat kebutuhan Anda akan Juruselamat.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 17–18 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 17: HARI 2

Alma 19–20
Pendahuluan
Seperti yang tercatat dalam Alma 19–20, Raja Lamoni 
mengalami perubahan hati yang hebat, yang menun-
tun pada keinsafan banyak dari rakyatnya. Amon dan 
Raja Lamoni melakukan perjalanan ke tanah Midoni 
untuk membebaskan para saudara Amon yang di-
penjarakan. Dalam perjalanan, mereka bertemu ayah 
Lamoni, yang adalah raja atas seluruh orang Laman. 
Kesaksian Amon yang berani dan perlindungan 
Lamoni yang penuh kasih menuntun ayah Raja 
Lamoni untuk melunakkan hatinya serta menyetujui 
pembebasan para saudara Amon. Karena kesaksian 
dan teladan Amon, banyak orang merasakan pengaruh 
Roh Kudus dan diajarkan Injil serta diinsafkan.

Alma 19
Raja Lamoni dan banyak dari rakyatnya bertobat serta 
dibaptis
Pikirkan tentang dampak beriak yang terlihat yang ter-
jadi ketika Anda menjatuhkan sebuah batu ke dalam 
kolam air.

Bagaimana tindakan seseorang dapat menjadi seperti 
batu yang dijatuhkan ke dalam air?   
 

Tulislah Amon pada titik pusat (yang lonjong) dari 
diagram berikut.

Bacalah Alma 19:1, 6 untuk menemukan siapa yang 
pertama kali dipengaruhi oleh kesaksian Amon, dan 
tulislah nama itu pada lingkaran pertama dari diagram. 
Pilihlah sebuah ungkapan dari ayat- ayat ini yang Anda 
rasa paling baik menguraikan apa yang terjadi pada 
Lamoni. Tulislah ungkapan itu dan menurut Anda apa 
artinya:   
 

Selidiki Alma 19:7–10 untuk orang yang berikutnya 
terpengaruh oleh kesaksian Amon, dan berilah label 
lingkaran kedua dari diagram. Menurut Alma 19:10, 
apa yang luar biasa tentang iman dari istri Lamoni?  
  
 

Seperti yang tercatat dalam Alma 19:11–13, bagaimana 
istri Lamoni terpengaruh oleh kesaksian suaminya?  
  
 

 1. Bacalah Alma 19:13–14, dan jawablah pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda: Menurut Anda apakah artinya “dikuasai oleh Roh,” atau 
“dikuasai dengan sukacita”? Kapankah Anda pernah merasakan 
pengaruh Roh Kudus dengan sangat kuat dalam kehidupan 
Anda?

Bacalah Alma 19:15, mencari siapa berikutnya yang 
terpengaruh oleh kesaksian Amon, dan berilah label 
lingkaran ketiga pada diagram.

Bacalah Alma 19:16–17 untuk menemukan siapa beri-
kutnya yang terpengaruh, dan berilah label lingkaran 
keempat.

Pikirkan tentang bagaimana semua hamba raja ter-
pengaruh oleh peristiwa- peristiwa bersama Amon, 
Lamoni, dan istri Lamoni. Dalam Alma 19:15–17, 
tandai kata dan ungkapan apa pun yang menunjukkan 
bahwa para hamba Lamoni berpaling kepada Allah.

 2. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda: Bagaimana pengalaman rohani Lamoni 

dan seisi rumahnya menuntun pada keputusan Abis untuk mem-
bagikan kesaksiannya dengan orang lain setelah bertahun- tahun 
“tidak pernah menyingkapkannya” (Alma 19:17)?

Bacalah Alma 19:18–22 untuk melihat bagaimana 
orang- orang yang berkumpul di rumah raja menafsir-
kan apa yang mereka lihat. Bayangkan Anda adalah 
Abis. Apakah yang akan Anda lakukan berikutnya 
setelah melihat perselisihan di antara orang- orang? 
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Bacalah Alma 20:1–7 untuk melihat apa yang ter-
jadi ketika Lamoni ingin memperkenalkan kepada 
ayahnya, yang adalah raja atas seluruh orang Laman. 
Kemudian bacalah setiap kelompok ayat berikut 
dan renungkan jawaban Anda terhadap pertanyaan- 
pertanyaan yang menyertai.

Alma 20:8–13 Jika Anda pernah berada pada posisi 
Amon dan seseorang menuduh secara 
palsu bahwa Anda berdusta dan 
merampok, bagaimana perasaan Anda?

Alma 20:14–16 Apakah yang mengesankan Anda 
tentang tanggapan Lamoni terhadap 
ayahnya?

Alma 20:17–25 Bagaimana Amon menanggapi amarah 
ayah Lamoni? Bagaimana Amon 
menunjukkan kasih bagi Lamoni?

Bacalah Alma 20:26–27 untuk melihat dampak dari 
tanggapan Amon. Apakah yang ayah Lamoni berhas-
rat untuk mempelajarinya setelah melihat kasih yang 
Amon perlihatkan?   
 

Apakah yang dapat kita pelajari dari tanggapan Amon 
terhadap amarah ayah Lamoni?   
 

Tulislah kebenaran berikut dalam tulisan suci Anda di 
dekat Alma 20:26–27 atau dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda: Sewaktu kita bertindak dengan 
kasih, itu dapat menuntun orang lain untuk melu-
nakkan hati mereka dan berupaya untuk mengeta-
hui kebenaran. Pertimbangkan ketika Anda mungkin 
memiliki kesempatan di rumah Anda, bersama teman- 
teman Anda, atau di sekolah untuk menanggapi ama-
rah orang lain dengan kasih.

 5. Tulislah sebuah gol dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda yang menguraikan bagaimana Anda dapat me-

nanggapi dengan lebih baik terhadap amarah dengan kasih, se-
bagaimana Amon lakukan terhadap raja orang- orang Laman.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 19–20 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

Untuk mempelajari apa yang Abis lakukan, bacalah 
Alma 19:23–29.

Bacalah Alma 19:30–36, dan pertimbangkan dampak 
yang diberikan oleh kesaksian Amon ke atas orang 
lain. Berilah label lingkaran kelima dari diagram “ba-
nyak orang Laman lainnya.”

 3. Pertimbangkan semua orang yang terpengaruh oleh 
kesaksian Amon, dan kemudian lengkapi ungkapan ini 

dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Dengan membagi-
kan kesaksian saya dan memberikan teladan yang saleh, 
saya dapat ….

Melalui kesaksian dan teladannya, Amon menolong 
Lamoni dan yang lain berpaling kepada Tuhan. Pertim-
bangkan mereka yang telah memainkan peran rohani 
yang penting dalam kehidupan Anda. Pikirkan tentang 
seseorang yang teladan dan kesaksiannya telah me-
mengaruhi Anda. Dapatkah Anda memikirkan tentang 
cara- cara orang ini juga telah memengaruhi orang lain 
untuk kebaikan?

 4. Pertimbangkan bagaimana Anda mungkin menerap-
kan apa yang telah Anda pelajari dari teladan Amon de-

ngan menjawab pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana anggota keluarga dan teman Anda dapat diber-
kati jika Anda mengikuti teladan Amon untuk hidup dengan sa-
leh, melayani orang lain, serta membagikan kesaksian Anda?
 b. Bagaimana teladan dan kesaksian Anda mungkin menyebab-
kan “riak- riak” melampaui apa yang dapat Anda lihat terjadi 
pada saat sekarang dengan keluarga, teman, serta kenalan?

Alma 20
Ayah Raja Lamoni memiliki perubahan hati dan hasrat 
untuk belajar tentang Injil
Bacalah tiga situasi berikut, dan renungkan bagaimana 
Anda akan menanggapi:

• Dalam sebuah pertandingan olahraga, seorang juri 
atau wasit membuat beberapa keputusan yang buruk 
dan tampaknya memperlakukan Anda dengan tidak 
adil.

• Seorang guru menuduh Anda di depan kelas men-
contek dalam ujian ketika Anda tidak melakukannya.

• Orangtua Anda menuduh Anda melakukan sesuatu 
yang sebenarnya saudara laki- laki atau saudara 
perempuan Anda yang melakukan. 

Seperti yang tercatat dalam Alma 20, Amon dan 
Lamoni menemukan diri mereka dalam situasi di 
mana mereka telah menanggapi dengan amarah. 
Bayangkan berada dalam posisi Amon atau Lamoni 
sewaktu Anda menelaah pasal ini.
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UNIT 17: HARI 3

Alma 21–22
Pendahuluan
Harun, salah seorang saudara lelaki Amon, berusaha 
mengajar orang- orang Amaleki dan orang- orang 
Amulon tentang Yesus Kristus dan Pendamaian, tetapi 
orang- orang menolak dia. Dia dan beberapa rekannya 
berakhir di penjara di tanah Midoni. Mereka tetap setia 
selama waktu kemalangan mereka. Setelah Amon dan 
Raja Lamoni menjamin pembebasan mereka, Harun 
mengajarkan kepada ayah Lamoni bagaimana “dilahir-
kan dari Allah” (Alma 22:15). Raja belajar bahwa dengan 
bertobat dari dosa- dosanya, dia dapat mengenal Allah 
dan pada akhirnya menerima kehidupan kekal. Kese-
tiaan Harun serta para saudaranya menolong banyak 
orang Laman mengenal Allah dan cara penebusan- Nya.

Alma 21:1–23
Harun dan para saudaranya mengkhotbahkan Injil terlepas 
dari pencobaan dan pemenjaraan
Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda beru-
saha keras untuk menaati perintah- perintah dan 
masih menghadapi kesulitan. Kemudian renung-
kan pertanyaan- pertanyaan berikut: Apakah yang 
Anda lakukan untuk menjadi setia terlepas dari 

pencobaan- pencobaan yang Anda hadapi? Sewaktu 
Anda mengingat kembali pengalaman itu, bagaimana 
Anda merasa bahwa Tuhan memberkati Anda selama 
waktu itu?

Sementara Amon mengajar Raja Lamoni dan rak-
yatnya (lihat Alma 17–19), Harun dan para rekannya 
mengalami kemalangan yang hebat sewaktu mereka 
berusaha untuk mengajar di bagian lain dari negeri itu. 
Untuk ikhtisar singkat tentang pencobaan Harun dan 
para rekannya yang menderita saat di dalam penjara, 
bacalah Alma 20:28–30. Kemudian bacalah petikan 
dari Alma 21:1–17 yang diidentifikasikan dalam kegi-
atan di bawah ini. Carilah bagaimana Harun dan para 
saudaranya menangani pencobaan mereka.

 1. Salinlah bagan berikut dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda, dengan meninggalkan ruang untuk 

ulasan Anda setelah setiap tulisan suci:

Tantangan atau 
Kesulitan

Bagaimana Harun dan Para 
Rekannya Menanggapi

Alma 21:3 Alma 21:4

Alma 21:5–6, 8 Alma 21:7, 9

Alma 21:10–11 Alma 21:11–12

Alma 21:13–14 Alma 21:15

Setelah membaca setiap petikan tulisan suci, di kolom kiri dari 
bagan, tulislah tantangan atau kesulitan yang Harun dan rekan- 
rekannya hadapi. Di kolom kanan, tulislah bagaimana Harun dan 
rekan- rekannya menanggapi. Kemudian jawablah pertanyaan- 
pertanyaan berikut:
 a. Mengapa, menurut pemikiran Anda, akan mudah bagi mereka 
untuk menjadi putus asa, melepaskan harapan, dan kembali ke 
rumah ke tempat yang lebih ramah di antara orang- orang Nefi?
 b. Bagaimana kita, sebagai misionaris anggota, dapat memetik 
manfaat dari menelaah kisah ini?

Bacalah Alma 21:16–17, dan carilah bagaimana Tuhan 
menolong Harun dan para saudaranya melakukan 
pekerjaan- Nya sewaktu mereka bersikeras dengan 
iman. Melalui Harun dan para saudaranya, kita belajar 
asas ini: Jika kita dengan setia bersikeras melewati 
pencobaan kita, Tuhan akan menolong kita mela-
kukan pekerjaan- Nya. Anda mungkin ingin menulis-
kan asas ini dalam tulisan suci atau jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda.

Pikirkan tentang jenis pekerjaan apa yang Allah miliki 
untuk Anda lakukan sekarang dan pada waktu men-
datang dan tantangan- tantangan apa yang mungkin 
Anda hadapi dalam berusaha untuk merampungkan 
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pekerjaan ini. Bacalah pernyataan berikut dari Presiden 
Thomas S. Monson, yang mengajarkan bahwa kita 
mungkin mengalami pencobaan- pencobaan sewaktu 
kita berusaha untuk melakukan pekerjaan Tuhan:

“Untuk menjangkau, mengajar, menyen-
tuh jiwa- jiwa berharga yang Bapa kita 
telah persiapkan untuk pesan- Nya adalah 
tugas yang monumental. Keberhasilan 
jarang mudah. Pada umumnya itu 
didahului dengan air mata, pencobaan, 

kepercayaan, dan kesaksian ….

… Para hamba Allah memperoleh penghiburan dari 
jaminan Tuhan: ‘Aku menyertai kamu senantiasa’ 
(Matius 28:20). Janji yang sangat indah ini mendukung 
Anda .… Itu menghibur Anda pada saat- saat kepu-
tusasaan, yang datang kepada semua orang” (“Tears, 
Trials, Trust, Testimony,” Ensign, Mei 1987, 43).

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang sebuah pengalaman ketika Anda dengan setia 

bersikeras melewati pencobaan. Atau Anda dapat menulis ten-
tang bagaimana Anda berencana untuk menjadi setia dalam tan-
tangan saat ini, dengan menggunakan asas- asas dalam pelajaran 
ini. Juga, tulislah tentang beberapa situasi masa depan ketika 
Anda pikir bahwa Anda mungkin perlu untuk bersikeras melewati 
pencobaan- pencobaan ketika melakukan pekerjaan Tuhan.

Bacalah Alma 21:18–23 untuk melihat apa yang Amon 
lakukan setelah menolong Harun dan para saudaranya 
dibebaskan dari penjara. Carilah bagaimana kehidupan 
orang- orang Laman diubah karena Amon mengajar-
kan Injil kepada mereka.

Pikirkan tentang bagaimana Injil Yesus Kristus telah 
mengubah kehidupan seseorang yang Anda kenal. 
Renungkan bagaimana Anda dapat membagikan Injil 
kepada seseorang yang Anda kenal, atau pikirkan ten-
tang seseorang yang dapat dipengaruhi oleh teladan 
Harun dan para saudaranya. Pertimbangkan untuk 
berbagi dengan individu itu apa yang telah Anda pel-
ajari dari teladan Harun dan para saudaranya sewaktu 
mereka dengan setia bersikeras dalam pekerjaan 
Tuhan.

Alma 22
Ayah Lamoni, yang adalah raja atas seluruh negeri, 
memercayai Injil sebagaimana yang diajarkan oleh Harun
Ingatlah pertemuan Amon dengan ayah Lamoni, yang 
diulas dalam pelajaran sebelumnya. Bacalah kembali 
permintaan khusus raja kepada Amon, yang tercatat da-
lam Alma 20:27. Sewaktu Anda membaca Alma 22:1–3, 
carilah bagaimana raja menanggapi kunjungan Harun. 

Bacalah Alma 22:4–6, dan temukan apa yang meresah-
kan ayah Lamoni. Selidiki Alma 22:7–14 untuk kebe-
naran yang Harun ajarkan kepada ayah Lamoni.

Pikirkan tentang pertanyaan- pertanyaan berikut 
(mungkin bermanfaat untuk mengingat pembahasan 
serupa tentang Raja Lamoni dalam Alma 17–18):

• Mengapa raja perlu percaya kepada Allah untuk 
memahami pertobatan?

• Bagaimana mengetahui tentang Kejatuhan 
menolong raja memahami pertobatan?

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Mengapa penting untuk mema-

hami Kejatuhan Adam dan Pendamaian Yesus Kristus untuk 
memahami pertobatan? 

Selidiki Alma 22:15, mencari apa yang ayah dari Raja 
Lamoni bersedia untuk melepaskannya supaya mene-
rima sukacita dan kehidupan kekal, serta pertimbang-
kan untuk menandainya dalam tulisan suci Anda.

 4. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Mengapa, menurut pemikiran 

Anda, sikap yang ayah Raja Lamoni miliki adalah penting untuk 
dimiliki oleh setiap orang yang berhasrat mengenal Allah?

Bacalah Alma 22:16 untuk melihat bagaimana Harun 
menjawab pertanyaan raja tentang bagaimana cara 
menerima kehidupan kekal. (Pertimbangkan untuk 
menandai kebenaran penting yang Anda lihat diajarkan 
dalam ayat ini). Bagaimana menerima dan menjalani ke-
benaran yang Harun ajarkan dapat menuntun seseorang 
untuk menerima kehidupan kekal?   
 

Bacalah Alma 22:17–18, mencari bagaimana raja me-
nanggapi pengajaran Harun. Renungkan pertanyaan 
berikut: Apakah yang dapat kita pelajari tentang dila-
hirkan dari Allah dari ayah Raja Lamoni?

Anda mungkin ingin menandai ungkapan ini dalam 
Alma 22:18: “Aku akan melepaskan segala dosaku un-
tuk mengenal Engkau.” Renungkan kebenaran berikut, 
dan tulislah hal itu dalam tulisan suci Anda atau dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Kita harus ber-
sedia untuk meninggalkan semua dosa kita untuk 
diubah secara rohani dan dilahirkan dari Allah.

Bacalah pernyataan berikut oleh Penatua 
Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas 
Rasul, “Injil Yesus Kristus menantang kita 
untuk berubah. ‘Bertobatlah’ adalah 
pesan yang paling sering diberikan, dan 
bertobat berarti meninggalkan semua 

kebiasaan—pribadi, keluarga, suku, dan bangsa 
kita—yang bertentangan dengan perintah- perintah 
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Allah. Tujuan dari Injil adalah untuk mengubah 
makhluk biasa menjadi warga selestial, dan itu me-
merlukan perubahan” (“Pertobatan dan Perubahan,” 
Ensign atau Liahona, November 2003, 37).

Renungkan apa yang perlu Anda lakukan dalam kehi-
dupan Anda sekarang untuk diubah secara rohani.

Bacalah Alma 22:19–22 untuk melihat peristiwa- 
peristiwa apa yang mengikuti doa sang raja. Bacalah 
Alma 22:23–27, melihat apa yang ayah Lamoni laku-
kan karena dia telah menerima perubahan hati dan 
telah mendapatkan Roh Tuhan bagi dirinya sendiri.

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
apa yang telah Anda pelajari tentang dilahirkan kembali 

dari menelaah tentang ayah Raja Lamoni. Jelaskan bagaimana 
Anda pikir teladannya dapat menolong kaum remaja dewasa ini 
membuat perubahan dalam kehidupan mereka untuk menolong 
mereka dilahirkan dari Allah.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 21–22 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 17: HARI 4

 Alma 23–24
Pendahuluan
Sesudah keinsafannya, raja orang- orang Laman 
mempermaklumkan kebebasan beragama di antara 
rakyatnya. Maklumat ini memperkenankan Harun dan 
para saudaranya untuk mengkhotbahkan Injil dan me-
negakkan jemaat- jemaat di banyak kota orang Laman. 
Ribuan orang Laman diinsafkan dan tidak pernah 
jatuh. Orang- orang Laman yang diinsafkan kepada 
Tuhan membuat perjanjian untuk meletakkan senjata 
perang mereka. Mereka mengambil ke atas diri mereka 
nama Anti- Nefi- Lehi. Ketika orang- orang Laman 
yang tidak insaf menyerang mereka, banyak orang 
Anti- Nefi- Lehi mengurbankan nyawa mereka alih- alih 
melanggar perjanjian mereka.

Alma 23
Ribuan orang Laman diinsafkan kepada Tuhan dan 
mengubah nama mereka menjadi orang- orang 
Anti- Nefi- Lehi

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, buatlah 
sebuah gambar wajah bahagia dan wajah sedih. Berilah 

label pada wajah bahagia Setia dan wajah sedih Inkonsisten. Se-
waktu Anda membaca pernyataan berikut dari Penatua 
Richard G. Scott dari Kuorum Dua Belas Rasul, carilah kata atau 
ungkapan yang menggambarkan dua jenis kelompok orang yang 
berbeda ini. Tulislah kata atau ungkapan ini di bawah gambar 
yang sesuai.

“Kita masing- masing telah mengamati 
bagaimana beberapa individu melewati 
kehidupan secara konsisten melakukan 
hal- hal yang benar. Mereka tampak 
bahagia, bahkan antusias tentang kehi-
dupan. Ketika pilihan sulit harus dibuat, 

mereka tampaknya selalu membuat pilihan yang 
benar, meskipun ada alternatif bujukan tersedia bagi 
mereka. Kita tahu bahwa mereka adalah subjek 
godaan, tetapi mereka tampaknya tidak memerhatikan 
hal itu. Demikian juga, kita telah mengamati bagai-
mana orang lain yang tidak begitu berani dalam 
keputusan yang mereka buat. Dalam lingkungan 
rohani yang sangat kuat, mereka memutuskan untuk 
melakukan yang lebih baik, mengubah jalan hidup 
mereka, menyisihkan kebiasaan- kebiasaan yang 
melemahkan. Mereka sangat tulus dalam kebulatan 
tekad mereka untuk berubah, namun mereka segera 
kembali melakukan hal- hal yang sama yang mereka 
putuskan untuk ditinggalkan.

Apakah yang membuat perbedaan dalam kehidupan 
dua kelompok ini? Bagaimana Anda secara konsisten 
dapat membuat pilihan- pilihan yang benar?” (“Full 
Conversion Brings Happiness,” Ensign, Mei 2002, 24).

Renungkan bagaimana Anda akan menjawab kedua 
pertanyaan yang diajukan Penatua Scott. Sewaktu 
Anda menelaah Alma 23–24, pikirkan tentang me-
ngapa banyak anggota Gereja tetap setia pada Injil 
Yesus Kristus sepanjang kehidupan mereka.

Setelah raja orang- orang Laman menjadi insaf pada 
Injil Yesus Kristus, dia mengeluarkan sebuah maklumat 
ke antara seluruh rakyatnya, dan mukjizat pun terjadi. 
Ribuan orang Laman juga diinsafkan. Bacalah Alma 
23:1–5 untuk melihat apa maklumat itu dan bagai-
mana mukjizat terjadi.

Bacalah Alma 23:6–7. Berapa banyak dari ribuan orang 
yang “diinsafkan kepada Tuhan” tetap diinsafkan 
sepanjang kehidupan mereka?   
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Setelah orang- orang Laman ini diinsafkan, mereka 
ingin disebut dengan sebuah nama baru sehingga 
mereka tidak akan lagi dikenal sebagai orang- orang 
Laman. Bacalah Alma 23:16–18, dan identifikasikan 
nama yang mereka pilih dan berkat- berkat yang da-
tang kepada mereka karena kesetiaan mereka.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, di bawah 
lambang yang berlabel “Setia,” tulislah apa yang telah 

Anda pelajari dari orang- orang Anti- Nefi- Lehi tentang menjadi 
setia kepada Tuhan sepanjang kehidupan Anda.

Tulislah kebenaran berikut dalam tulisan suci atau 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Keinsafan ber-
arti secara rohani berubah dan menjadi orang yang 
baru melalui kuasa Allah. Sama seperti orang- orang 
Anti- Nefi- Lehi berubah, jika Anda bersedia untuk 
menerima kuasa Pendamaian dalam kehidupan Anda 
melalui iman dan pertobatan Anda, Anda dapat men-
jadi orang yang baru melalui kuasa Allah dan tetap 
diinsafkan sepanjang kehidupan Anda.

Lihatlah kembali pada dua pertanyaan Penatua Scott, 
dan kemudian bacalah jawabannya, “Keinsafan sejati 
adalah hasil dari iman, pertobatan, dan kepatuhan 
yang konsisten …. Keinsafan sejati akan memperkuat 
kesanggupan Anda untuk melakukan apa yang Anda 
tahu yang hendaknya Anda lakukan, ketika Anda hen-
daknya melakukan hal itu, tanpa peduli keadaannya” 
(“Full Conversion Brings Happiness,” 25).

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Menurut Alma 23:18, orang- orang 

Laman yang diinsafkan mulai menjadi rajin dan ramah terhadap 
orang- orang Nefi. Kapankah orang- orang berusaha untuk berto-
bat dan mengubah hidup mereka, mengapa penting bagi mereka 
untuk bergabung dengan orang lain yang juga berusaha untuk 
hidup dengan saleh?

 4. Periksalah istilah- istilah yang telah Anda daftarkan di 
bawah lambang “Setia” dalam jurnal penelaahan tulisan 

suci Anda. Pikirkan tentang seberapa baik istilah- istilah ini men-
definisikan tingkat keinsafan Anda. Tulislah dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda apa yang akan Anda lakukan untuk 
menjadi lebih diinsafkan sepenuhnya kepada Tuhan.

Alma 24
Orang- orang Anti- Nefi- Lehi membuat perjanjian untuk 
tidak pernah lagi mengangkat senjata.
Seperti yang tercatat dalam Alma 24:3, raja orang- 
orang Laman menganugerahkan kerajaan kepada 
putranya tepat sebelum kematiannya, dan dia membe-
rikan nama Anti- Nefi- Lehi kepada putranya. Bacalah 
Alma 24:1–5 untuk melihat masalah apa yang segera 
berkembang yang menuntun Amon dan para saudara-
nya untuk mengadakan sidang bersama raja. Ketika itu 

diketahui bahwa orang- orang Laman yang tidak insaf 
akan pergi berperang melawan orang- orang Anti- 
Nefi- Lehi, orang- orang yang saleh ini memutuskan 
bahwa mereka tidak akan membuat persiapan untuk 
mempertahankan diri mereka sendiri (lihat Alma 24:6). 
Bacalah Alma 24:7–14, dan identifikasikan mengapa 
orang- orang Anti- Nefi- Lehi membuat keputusan ini.

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah apa 
yang Anda pelajari dari orang- orang Anti- Nefi- Lehi tentang 

apa artinya meninggalkan dosa- dosa kita ketika kita bertobat.

Bacalah Alma 24:15–18, mencari apa yang orang- orang 
Anti- Nefi- Lehi lakukan untuk memperlihatkan 
kepada Tuhan bahwa mereka benar- benar telah 
bertobat. Mengapa orang- orang menguburkan 
pedang- pedang dan senjata mereka yang lain dalam- 
dalam di tanah? (lihat Alma 24:17–18).

Dalam kehidupan kita sendiri ketika kita 
bertobat dari dosa, kita hendaknya 
berusaha untuk tidak pernah berbuat 
dosa itu lagi. Bacalah apa yang Presiden 
Spencer W. Kimball ajarkan tentang 
meninggalkan dosa sebagai aspek 

penting tentang pertobatan, “Untuk meninggalkan 
dosa seseorang tidak dapat sekadar berharap untuk 
kondisi yang lebih baik. Dia harus membuatnya .… 
Dia harus yakin bukan hanya bahwa dia telah mening-
galkan dosa tetapi bahwa dia telah mengubah 
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situasi- situasi yang mengelilingi dosa itu. Dia hendak-
nya menghindari tempat dan kondisi serta keadaan di 
mana dosa terjadi, karena ini dapat menjadi yang 
paling siap terjadi lagi. Dia harus meninggalkan 
orang- orang dengan siapa dosa itu diperbuat. Dia 
tidak boleh membenci orang- orang yang terlibat tetapi 
dia harus menghindari mereka dan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan dosa. Dia harus … memba-
ngun kehidupan baru. Dia harus menghilangkan apa 
pun yang akan membangkitkan kenangan lama” (The 
Miracle of Forgiveness [1969], 171–172).

Dalam Alma 24:10–12, tandailah kata atau ungkapan 
yang memperlihatkan pertobatan orang- orang Anti- 
Nefi- Lehi dan pengampunan Allah atas dosa- dosa 
mereka. Tulislah asas berikut di sisinya di sebelah 
ayat- ayat ini: Jika kita melakukan segala yang dapat 
kita lakukan untuk bertobat, Allah akan menying-
kirkan kesalahan kita dan menolong kita tetap 
bersih. Merujuklah pada laporan tentang orang- orang 
Anti- Nefi- Lehi yang menguburkan senjata mereka 
di dalam tanah. Pada zaman kita, kita masih perlu 
“menguburkan” dosa- dosa kita untuk memperlihat-
kan kepada Tuhan bahwa kita melakukan segala yang 
dapat kita lakukan untuk bertobat dan tidak berbuat 
dosa yang sama lagi.

 6. Pertimbangkan bagaimana orang- orang dalam 
situasi- situasi berikut mungkin memastikan bahwa me-

reka tidak akan berbuat dosa yang sama lagi. Tulislah saran- 
saran Anda untuk setiap situasi dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda:
 a. Seseorang menonton adegan pornografi di bioskop karena 
teman- teman mendorong orang itu menonton bioskop bersama 
mereka.
 b. Seseorang secara diam- diam melanggar Firman Kebijaksa-
naan bersama teman- teman ketika sekelompok pergi bersama 
pada malam hari.
 c. Seseorang membagikan jawaban dari sebuah ujian yang te-
lah selesai kepada seorang teman yang bersiap untuk mengam-
bil ujian yang sama belakangan pada hari itu.

Renungkan pertanyaan berikut: Apakah yang perlu 
Anda “kuburkan” dalam kehidupan Anda sehingga 
Anda tidak tergoda untuk berbuat dosa yang Anda 
telah bertobat darinya?

Bacalah Alma 24:19–22 untuk melihat apa yang orang- 
orang Anti- Nefi- Lehi lakukan ketika orang- orang 
Laman datang untuk bertempur melawan mereka. 
Orang- orang ini memperlihatkan pengabdian mereka 
kepada Tuhan dengan bersedia untuk mati daripada 
melanggar janji yang telah mereka buat kepada Tuhan. 
Mereka telah memberikan hidup mereka sepenuhnya 
kepada Tuhan, dan mereka tetap setia sepenuhnya 
kepada- Nya sepanjang kehidupan mereka.

Bacalah apa yang Presiden Ezra Taft Benson ajarkan 
tentang memberikan hidup kita kepada Tuhan:

“Pria yang diubah bagi Kristus akan 
dipimpin oleh Kristus. Seperti Paulus 
mereka akan bertanya, [‘Tuhan, apakah 
yang Engkau kehendaki aku lakukan?’] 
(Kisah Para Rasul 9:6) .….

Kehendak mereka ditelan dalam 
kehendak- Nya (lihat Yohanes 5:30).

Mereka selalu melakukan hal- hal yang menyenangkan 
Tuhan (lihat Yohanes 8:29).

Bukan hanya mereka ingin mati bagi Tuhan, tetapi 
yang lebih penting mereka ingin hidup bagi- Nya.

Masuki rumah mereka, dan foto- foto pada tembok 
mereka, buku- buku pada rak mereka, musik di udara, 
kata dan tindakan mereka mengungkapkan mereka 
sebagai orang- orang Kristen.

Mereka berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala 
waktu, dan dalam segala hal, dan di segala tempat 
(lihat Mosia 18:9).

Mereka memiliki Kristus dalam pikiran mereka, se-
waktu mereka memandang kepada- Nya dalam setiap 
pemikiran (lihat A&P 6:36).

Mereka memiliki Kristus dalam hati mereka sewaktu 
kasih sayang mereka ditujukan kepada- Nya selamanya 
(lihat Alma 37:36).” (“Born of God,” Ensign, November 
1985, 6–7).

 7. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Selama minggu ini, beberapa cara 

apakah yang dapat Anda perlihatkan bahwa Anda telah membe-
rikan kehidupan Anda sepenuhnya kepada Tuhan?

Bacalah Alma 24:23–27, yang menguraikan reaksi 
orang- orang Laman ketika mereka melihat bahwa 
orang- orang Anti- Nefi- Lehi tidak akan pergi ber-
perang. Sewaktu Anda membaca, temukan kata 
atau ungkapan yang mengajarkan asas ini: Dengan 
menjadi setia kepada Tuhan, kita dapat menolong 
orang lain menjadi diinsafkan. Pikirkan tentang 
bagaimana anggota tertentu dari keluarga Anda atau 
teman tertentu dapat dipengaruhi oleh keputusan 
Anda untuk menjadi setia kepada Tuhan.

 8. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 23–24 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 18: HARI 1

Alma 25–29
Pendahuluan
Setelah bertahun- tahun mengkhotbahkan Injil, Amon 
memuji Tuhan dan mengungkapkan rasa syukur atas 
berkat menjadi alat dalam tangan- Nya untuk mem-
bawa Injil kepada orang- orang Laman. Banyak orang 
Laman mulai percaya kepada Tuhan, bertobat, dan 
menyebut diri mereka orang- orang Anti- Nefi- Lehi. 
Setelah orang- orang Anti- Nefi- Lehi membuat perjan-
jian dengan Allah untuk tidak pernah lagi mengangkat 
senjata perang, orang- orang Amaleki dan orang- orang 
Laman mulai membuat persiapan untuk pergi ber-
tempur melawan mereka. Untuk menolong mereka 
menaati perjanjian mereka dengan Tuhan, orang- orang 
Anti- Nefi- Lehi menerima tawaran perlindungan dari 
orang- orang Nefi. Nabi orang Nefi, Alma mengung-
kapkan sukacita yang dia rasakan karena mengkhot-
bahkan Injil dan mengajak orang lain datang kepada 
Yesus Kristus.

Alma 25
Nubuat Abinadi digenapi, dan banyak orang Laman yang 
diinsafkan
Pikirkan tentang perubahan apa pun yang telah Anda 
buat sewaktu Anda telah menjadi lebih diinsafkan 
pada Injil Yesus Kristus. Alma 25 memberi tahu tentang 
penggenapan nubuat Abinadi bahwa keturunan para 
imam Nuh akan diburu dan dibunuh serta memper-
lihatkan bahwa Tuhan membuktikan kebenaran para 
nabi- Nya dan menggenapi nubuat- nubuat mereka 
yang diilhami (lihat Alma 25:9). Itu juga memberi tahu 
bagaimana banyak orang Laman bertobat dan berga-
bung dengan orang- orang Anti- Nefi- Lehi. Bacalah 
Alma 25:14, dan identifikasikan apa yang orang- orang 
Laman ini lakukan sewaktu mereka menjadi diin-
safkan pada Injil. Dalam Alma 25:15 kita belajar dua 
alasan mengapa mereka menaati Hukum Musa.

Alma 26
Amon bersukacita dalam belas kasihan Tuhan terhadap 
orang- orang Laman dan para putra Mosia
Apakah yang diperlukan untuk membangun rumah 
atau gereja? Apa jenis gereja yang dapat dibangun 
oleh seorang tukang berketerampilan dengan perka-
kas atau peralatan yang tepat? Dalam Alma 26, Amon 
menggambarkan dirinya dan para saudaranya sebagai 
alat dalam tangan Allah untuk melakukan sebuah 
pekerjaan yang besar. Bacalah Alma 26:1–5, 12–13, 

dan identifikasikan apa yang Tuhan lakukan dengan 
menggunakan Amon dan para saudaranya sebagai alat 
dalam tangan- Nya. (Anda mungkin ingin menandai 
jawaban yang Anda temukan dalam tulisan suci Anda). 
Dalam ayat 5 ungkapan “mengayunkan sabit” berarti 
bekerja keras, “berkas” melukiskan orang yang insaf, 
“lumbung” melukiskan Gereja, dan ungkapan bahwa 
mereka dikumpulkan “tidak sia- sia” merujuk kepada 
Allah memelihara orang- orang yang insaf dan mem-
beri mereka kehidupan kekal.

Identifikasikan atau tandai satu ungkapan atau lebih 
dalam Alma 26:12 yang mengindikasikan bahwa 
Amon memahami bahwa dia hanyalah alat dalam ta-
ngan Tuhan dan bahwa adalah Tuhan yang melakukan 
mukjizat- mukjizat selama misinya.

Dari ayat- ayat ini kita belajar asas ini: Sewaktu kita 
mempersiapkan diri dan merendahkan hati kita, 
Tuhan memperkuat kita dan menggunakan kita 
sebagai alat dalam tangan- Nya. Asas rekan yang 
juga kita pelajari dalam Alma 26 adalah: Kita menga-
lami sukacita sewaktu kita dengan setia melayani 
Tuhan dan anak- anak- Nya. Bacalah Alma 26:11, 
13, 16, dan tandai setiap kali Anda melihat kata suka-
cita atau bersukacita.

Bacalah Alma 26:13–16, dan identifikasikan alasan 
yang Amon berikan untuk kesukacitaannya.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
mengapa, menurut pemikiran Anda, kita mengalami su-

kacita ketika kita berada dalam pelayanan Tuhan. Anda mungkin 
juga ingin menulis tentang suatu waktu ketika Anda merasakan 
sukacita sebagai hasil pelayanan Anda di Gereja.

Bacalah ayat- ayat berikut, dan pikirkan tentang jawaban 
terhadap pertanyaan- pertanyaan yang menyertai:

Alma 26:22–23, 26–29. Perhatikan persyaratan yang 
tertera untuk mengetahui misteri- misteri Allah. Apa 
janji yang diberikan kepada para misionaris yang 
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memiliki kualifikasi ini? Apa hambatan yang Amon 
dan para saudaranya hadapi dalam pelayanan me-
reka kepada Tuhan dan orang- orang Laman? Yang 
mana dari hambatan- hambatan ini serupa dengan 
hambatan- hambatan yang dihadapi oleh mereka yang 
melayani Tuhan dewasa ini? Apakah yang para misio-
naris modern dapat pelajari dari Alma 26:29 tentang ke 
mana mereka hendaknya mengajarkan Injil?

Alma 26:30. Apakah yang mendorong para putra Mo-
sia untuk terus melayani bahkan selama saat- saat sulit?

 2. Bacalah Alma 26:35–37, dan jawablah pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda:
 a. Apa kebenaran yang diajarkan dalam ayat- ayat ini yang Anda 
ingin memberikan alasan untuk bersukacita dalam kebaikan 
Allah? (Anda mungkin ingin menandai ungkapan yang mengin-
dikasikan kebenaran ini).
 b. Apa perbedaan yang terjadi untuk mengetahui bahwa Allah 
penuh perhatian terhadap Anda?

Alma 27
Amon memimpin orang- orang Anti- Nefi- Lehi menuju 
keamanan di antara orang- orang Nefi
Sewaktu Anda mempersiapkan diri untuk menelaah 
Alma 27, pikirkan tentang jawaban terhadap 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Pernahkah Anda mengalami seseorang yang mem-
buat janji kepada Anda dan kemudian melanggar 
janji itu?

• Apakah Anda mengenal siapa pun yang telah selalu 
memegang janjinya kepada Anda?

• Bagaimana perasaan Anda terhadap orang- orang 
yang memegang janji mereka? Mengapa?

Sesudah upaya mereka yang tidak berhasil untuk 
menghancurkan orang- orang Nefi, orang- orang 

Laman berusaha untuk menghancurkan orang- orang 
Laman (orang- orang Anti- Nefi- Lehi) yang telah 
diinsafkan oleh Amon dan para saudaranya. Ingatlah 
bahwa orang- orang Anti- Nefi- Lehi menguburkan 
senjata perang mereka untuk memperlihatkan bahwa 
mereka akan menaati perjanjian mereka untuk tidak 
pernah membunuh lagi. Untuk menemukan betapa 
berkomitmennya orang- orang Anti- Nefi- Lehi menaati 
perjanjian itu, bacalah Alma 27:2–3. 

Bayangkan kekuatan komitmen dari orang- orang 
Anti- Nefi- Lehi untuk menghormati perjanjian mereka 
untuk tidak mengangkat senjata ketika mereka dise-
rang. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat memper-
kuat komitmen Anda untuk menaati perjanjian Anda 
dengan Bapa Surgawi ketika tampaknya sulit untuk 
melakukannya.

Karena penganiayaan dan penyerangan dari orang- 
orang Laman yang jahat, Amon memimpin orang- 
orang Anti- Nefi- Lehi ke Zarahemla—sebuah kota 
orang Nefi—di mana orang- orang Nefi berjanji untuk 
melindungi mereka dari musuh mereka. Pertimbang-
kan apa yang dapat Anda lakukan untuk menolong 
mereka yang di sekitar Anda menaati perjanjian yang 
telah mereka buat dengan Tuhan.

Setelah di Zarahemla, orang- orang Anti- Nefi- Lehi 
disebut orang- orang Amon oleh orang- orang Nefi. 
Bacalah Alma 27:27–30, mencari apa yang orang- orang 
Amon menjadi dikenal karenanya. Tandai kata atau 
ungkapan apa pun yang mengajarkan asas berikut: 
Ketika kita sepenuhnya diinsafkan kepada Tuhan, 
kita menaati perjanjian yang telah kita buat 
dengan- Nya.

 3. Jawablah satu atau keduanya dari pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda:
 a. Apa pengalaman yang telah Anda peroleh ketika itu sulit 
bagi Anda untuk menaati perjanjian Anda dengan Tuhan, tetapi 
Anda masih menaatinya?
 b. Siapakah yang telah menjadi teladan bagi Anda, seseorang 
yang setia dan teguh pada perjanjiannya dengan Tuhan? Bagai-
mana orang itu telah menunjukkan kesetiaan pada perjanjian itu?

Alma 28
Orang- orang Nefi mengalahkan orang- orang Laman dalam 
sebuah pertempuran besar

 4. Bayangkan Anda adalah seorang wartawan yang di-
tugaskan untuk meliput peristiwa- peristiwa yang ditemu-

kan dalam Alma 28. Bacalah Alma 28:1–6, 11–14, dan tulislah 
sebuah alinea singkat dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
yang meringkas apa yang terjadi. Pastikan untuk menjawab 
pertanyaan- pertanyaan berikut dalam alinea Anda.
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 a. Berapakah harga yang dibayar oleh orang- orang Nefi untuk 
menolong orang- orang Amon menaati perjanjian mereka? (lihat 
Alma 28:1–3).
 b. Seberapa besar kematian- kematian ini memengaruhi orang- 
orang Nefi? (lihat Alma 28:4–6).
 c. Mengapa sebagian orang takut ketika orang- orang yang me-
reka kasihi meninggal sementara orang lain bersukacita dan pe-
nuh harapan? (lihat Alma 28:11–12).

Tulislah sebuah pernyataan asas untuk meringkas apa 
yang Anda pelajari dari Alma 28:11–12:   
 

Salah satu asas yang diajarkan dalam Alma 28 adalah: 
Ketika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus 
dan janji- janji- Nya, kita dapat memiliki harapan 
dan sukacita terlepas dari terjadinya kematian.

 5. Jawablah satu atau kedua pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Kapankah Anda pernah menyaksikan seseorang menghadapi 
kematiannya sendiri atau kematian dari orang yang dikasihi de-
ngan harapan karena iman kepada Yesus Kristus?
 b. Bagaimana Anda akan menjelaskan tentang kematian kepada 
seseorang untuk menolong orang itu memiliki harapan setelah 
kematian orang yang dikasihi?

Identifikasikan tiga pernyataan Mormon “dan demiki-
anlah kita lihat” dalam Alma 28:13–14. Anda mungkin 
ingin menandai hal ini dalam tulisan suci Anda. Apa 
pokok- pokok yang Mormon tekankan sewaktu dia 
mengakhiri laporan tentang misi para putra Mosia 
kepada orang- orang Laman? Renungkan mengapa 
kebenaran ini penting bagi Anda untuk diketahui.

 Alma 29
Alma bermegah dalam membawa jiwa- jiwa kepada Allah
Pernahkah Anda berkeinginan memiliki kuasa se-
hingga dengan seorang diri dapat mendatangkan 
suatu kebaikan yang besar atau menghentikan suatu 
kejahatan yang mengerikan di dunia? Alma 29 me-
muat ungkapan Alma tentang hasratnya untuk men-
jadi alat dalam tangan Tuhan. Selidiki Alma 29:1–3, dan 
carilah hasrat hati Alma.

Mengingat apa yang telah terjadi kepada Alma sebagai 
seorang pemuda, pertimbangkan mengapa Alma 
mungkin memiliki hasrat yang dia ungkapkan. Perha-
tikan dalam Alma 29:3 mengapa dia merasa bahwa dia 
berdosa dengan hasratnya. Bacalah Alma 29:4–5, dan 
identifikasikan apa yang Tuhan berikan kepada mereka 
yang memiliki hasrat yang benar.

Selidiki Alma 29:10, 14–16, dan tandai pahala yang 
Alma terima karena membawa jiwa- jiwa kepada 

Kristus. Anda mungkin ingin menandai setiap kali 
Alma menggunakan kata sukacita dalam ayat- ayat ini.

Satu asas yang diajarkan dalam Alma 29 adalah: Kita 
akan mengalami sukacita sewaktu kita meno-
long orang lain untuk bertobat dan datang ke-
pada Yesus Kristus. Apa pengalaman yang pernah 
Anda peroleh yang telah menolong Anda merasakan 
sukacita dengan menolong orang lain datang kepada 
Kristus?

Renungkan sejenak cara- cara Anda mungkin meno-
long individu- individu dalam kelompok- kelompok 
berikut untuk membuat perubahan yang diperlukan 
dalam kehidupan mereka dan datang kepada Yesus 
Kristus: (a) teman- teman Anda, (b) para anggota 
keluarga Anda, serta (c) mereka yang belum Anda 
kenal dengan baik. Carilah bimbingan Roh sewaktu 
Anda mencari kesempatan untuk membawa orang lain 
kepada Yesus Kristus.

 4. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 25–29 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 18: HARI 2

Alma 30
Pendahuluan
Sesudah pertempuran yang besar melawan orang- 
orang Laman, kedamaian ditegakkan di atas tanah 
Zarahemla. Di tengah periode kedamaian ini, seorang 
pria bernama Korihor mulai mengkhotbahkan bahwa 
tidak akan ada Kristus. Ajaran- ajaran palsunya me-
nuntun mereka yang memercayainya berbuat dosa. Dia 
berbicara menentang para pemimpin Gereja, menya-
takan bahwa mereka mengajarkan “tradisi bodoh” 
(Alma 30:27). Korihor dibawa di hadapan Alma, yang 
mengajar dia bahwa segala sesuatu bersaksi tentang 
Kristus. Pada akhirnya, Korihor mengakui bahwa 
tindakan- tindakannya dibimbing oleh iblis.

Alma 30:1–29
Korihor, seorang anti- Kristus, mengolok- olok ajaran Kristus
Bayangkan bahwa seseorang mempersiapkan 
makanan bagi Anda. Itu kelihatannya dan baunya 
lezat, tetapi ketika Anda memakannya, Anda menjadi 
sangat sakit. Pikirkan sejenak bagaimana ajaran- ajaran 
palsu mungkin serupa dengan ditawari makanan yang 
kelihatannya lezat tetapi secara diam- diam beracun.

Sebelumnya Anda menelaah tentang si anti- Kristus, 
Serem (lihat Yakub 7) dan Nehor (lihat Alma 1). 
Ingatlah bahwa satu definisi dari anti- Kristus adalah 
“siapa pun atau apa pun yang memalsukan rencana 
keselamatan Injil sejati dan yang secara terbuka atau 
secara rahasia menentang Kristus” (Penuntun bagi 
Tulisan Suci, “Antikristus,” scriptures.lds.org). Hari ini 
Anda akan belajar tentang pria lain yang adalah mu-
suh Kristus dan ajaran- ajaran palsunya menipu orang 
lain dan menuntun mereka pada dosa. Banyak orang 
di dunia dewasa ini menggunakan argumentasi yang 
serupa dengan milik Korihor menentang mereka yang 
mengungkapkan kepercayaan kepada Allah.

Korihor mulai berkhotbah di antara orang- orang Nefi. 
Bacalah Alma 30:6, 12, dan carilah ungkapan yang 
mengindikasikan Korihor adalah seorang anti- Kristus.

Bacalah Alma 30:12–18, dan mencocokkan ajaran- 
ajaran palsu Korihor dengan implikasinya.

Beberapa Ajaran 
Palsu Korihor, seo-
rang Anti- Kristus

Penafsiran dan Implikasi yang 
Mungkin tentang Ajaran- Ajaran 
Palsu

 ___ 1. Alma 
30:13–14

 A. Kecuali Anda memiliki bukti 
fisik tentang kebenaran agama, 
Anda hendaknya tidak percaya 
kepada Yesus Kristus atau 
Injil- Nya. Tidak ada hal seperti 
wahyu pribadi melalui Roh 
Kudus.

 ___ 2. Alma 30:15  B. Tidak ada hal seperti dosa. 
Tidak ada standar universal 
tentang apa yang benar atau 
keliru.

 ___ 3. Alma 30:16  C. Orang- orang makmur karena 
upaya mereka sendiri. Tidak 
ada keperluan bagi Allah dalam 
urusan- urusan manusia.

 ___ 4. Alma 30:17 
(“setiap 
orang berke-
adaan ….”)

 D. Perkataan para nabi dan tulisan 
suci tidaklah benar, sehingga 
Anda hendaknya tidak 
memercayai nubuat- nubuat 
mereka.

 ___ 5. Alma 30:17 
(“apa pun 
yang seseorang 
lakukan ….”)

 E. Tidak ada hal yang seperti 
pengampunan akan dosa- dosa. 
Tidak ada perlunya untuk 
mencari bantuan melalui 
Pendamaian karena tidak ada 
hal seperti Pendamaian.

 ___ 6. Alma 30:18  F. Tidak ada kehidupan setelah 
kematian, sehingga tidak ada 
perlunya merasa khawatir 
tentang penghakiman setelah 
kehidupan ini.

(Jawaban terhadap latihan mencocokkan ini ditemu-
kan pada akhir pelajaran ini).

Alma 30:18 mengajarkan asas ini: Setan menggu-
nakan ajaran- ajaran palsu untuk membujuk kita 
berbuat dosa.

Presiden Boyd K. Packer, Presiden Kuorum Dua Belas 
Rasul, mengajarkan:

“Perilaku kita tidaklah sepenuhnya 
dikendalikan oleh dorongan hati alami. 
Perilaku dimulai dengan kepercayaan juga.

Kepercayaan dilahirkan oleh filsafat, atau 
ajaran. Ajaran dapat rohani atau sekuler, 

sehat atau menghancurkan, benar atau salah .…
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Ajaran yang benar, yang dipahami, mengubah sikap 
dan perilaku” (“Little Children,” Ensign, November 
1986, 17).

 1. Pilihlah dua atau lebih dari ajaran- ajaran palsu 
Korihor yang terdapat di bagan latihan mencocokkan. Da-

lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah apa ajaran se-
jati itu dan ceritakan bagaimana mengetahui kebenaran 
memengaruhi sikap dan perilaku Anda.

Setelah keberhasilannya di tanah Zarahemla, Korihor 
pergi ke tanah Yerson untuk berkhotbah kepada orang- 
orang Amon. Bacalah Alma 30:19–20, dan temukan 
apakah mereka menerima ajaran- ajaran palsunya.

Orang- orang Amon “lebih bijak daripada banyak dari 
orang- orang Nefi” dan “menyuruh agar dia hendak-
nya dibawa keluar dari tanah itu” (Alma 30:20–21). 
Dari apa yang telah Anda pelajari tentang orang- orang 
Amon, mengapa Anda pikir mereka tidak memercayai 
ajaran- ajaran palsu Korihor?

Alma 30:21–29 menceritakan bagaiman Korihor 
kemudian pergi ke tanah Gideon, “dan di sini dia 
tidak mengalami banyak keberhasilan” (Alma 30:21). 
Beberapa argumentasi Korihor terhadap Gereja dan 
ajaran- ajarannya ditemukan dalam Alma 30:24, 27, dua 
di antaranya adalah: (1) mereka yang percaya kepada 
Allah berada dalam perbudakan dan (2) agama meng-
ambil kebebasan. Argumentasi ini masih digunakan 
oleh lawan terhadap agama dewasa ini.

Presiden Henry B. Eyring dari Presidensi Utama meng-
ajarkan bahwa kepercayaan kita kepada Allah mem-
berikan kebebasan kepada kita, “Korihor berdebat, 
seperti para pria dan wanita telah berdebat secara tidak 
benar sejak awal zaman, bahwa mendengarkan nasihat 
dari para hamba Allah adalah menyerahkan hak- hak 
kemandirian yang diberikan Allah. Tetapi argumentasi 
itu tidak benar karena itu salah dalam menggam-
barkan kenyataan. Ketika kita menolak nasihat yang 
datang dari Allah, kita tidak memilih untuk menjadi 
bebas dari pengaruh dari luar diri sendiri. Kita memilih 
pengaruh yang lain. Kita menolak perlindungan dari 
seorang Bapa di Surga yang penuh kasih sempurna, 
mahakuasa, mahatahu, yang seluruh tujuan- Nya, sama 
seperti Putra- Nya Terkasih, adalah memberikan ke-
hidupan kekal kepada kita, memberi kita segala yang 
Dia miliki, dan membawa kita pulang kembali sebagai 
keluarga dalam lengan kasih- Nya. Dengan menolak 
nasihat- Nya, kita memilih pengaruh kuasa yang lain, 
yang tujuannya adalah menjadikan kita sengsara dan 
motifnya adalah kebencian. Kita memiliki hak pilihan 
moral sebagai karunia dari Allah. Alih- alih hak me-
milih untuk menjadi bebas dari pengaruh, adalah hak 
yang tak dapat dicabut untuk tunduk pada yang mana 

pun dari kuasa yang kita pilih” (“Finding Safety in 
Counsel,” Ensign, Mei 1997, 25).

 2. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
apa yang akan Anda rekomendasikan untuk dilakukan se-

seorang untuk melindungi dirinya dari memercayai ajaran- ajaran 
palsu seperti yang diajarkan oleh Korihor.

Alma 30:30–60
Korihor menuntut sebuah tanda dari Alma dan menjadi 
bisu oleh kuasa Allah 
Pada akhirnya, Korihor dibawa ke hadapan Alma. 
Bacalah Alma 30:30–31, dan carilah tuduhan yang 
dilakukan Korihor terhadap Alma serta para pemimpin 
Gereja lainnya. “Mempermewah diri atas kerja orang- 
orang itu” menyatakan secara tidak langsung bahwa 
Alma dan yang lain menjadi kaya karena pelayanan 
Gereja mereka. Pikirkan tentang jawaban terhadap 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Dari pengalaman Anda terhadap para pemimpin 
Gereja Anda, mengapa tuduhan- tuduhan ini salah?

• Menurut Anda apakah Anda akan menanggapi 
tuduhan Korihor jika Anda adalah Alma?

Bacalah Alma 30:32–35, dan temukan tanggapan Alma 
terhadap Korihor. Pikirkan tentang bagaimana Anda 
pernah melihat kebenaran penuh dari tanggapan Alma 
dalam kehidupan dari mereka yang memimpin ling-
kungan atau cabang Anda atau dari anggota Gereja 
lainnya yang Anda kagumi.

Jika mungkin, ajaklah seorang teman atau anggota ke-
luarga untuk membaca Alma 30:37–45 bersama Anda. 
Salah seorang membaca perkataan Alma, dan yang 
lain perkataan Korihor. Sewaktu Anda berdua mem-
baca, carilah apa yang Alma nyatakan sebagai bukti 
tentang keberadaan Allah. (Jika tidak mungkin untuk 
meminta seseorang membaca bersama Anda, bayang-
kan pertukaran yang terjadi di antara kedua pria itu 
sewaktu Anda membaca).

 3. Lengkapi tugas- tugas berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda:

 a. Tuliskanlah yang mana dari bukti- bukti yang Alma kutip ada-
lah kesaksian yang bermakna khusus bagi Anda tentang kebera-
daan Allah dan mengapa itu adalah kesaksian yang sedemikian 
kuat tentang keberadaan- Nya.
 b. Tuliskanlah sedikitnya tiga bukti lain yang pernah Anda lihat 
dalam kehidupan Anda yang “menunjukkan ada seorang Allah” 
(Alma 30:44), dan jelaskan secara singkat bagaimana masing- 
masing telah memperkuat kepercayaan Anda kepada Allah.

Satu ajaran yang ditemukan dalam ayat- ayat yang 
Anda telaah adalah: Segala sesuatu bersaksi tentang 



199

Allah sebagai Pencipta Yang Mahatinggi. Pertim-
bangkan apa yang terjadi pada iman Anda ketika Anda 
memilih untuk mencari dan mengingat saksi dan 
kesaksian ini.

Perhatikan apa yang Nabi Alma lakukan sewaktu 
dia berinteraksi dengan Korihor: dia mengoreksi 
ajaran- ajaran palsu (lihat Alma 30:32–35), dia bersaksi 
tentang kebenaran (lihat Alma 30:37–39), dia meng-
alihkan beban tentang bukti kepada Korihor (lihat 
Alma 30:40–42), dan dia memberikan bukti- bukti 
tentang keberadaan Allah (lihat Alma 30:44). Apakah 
yang dapat Anda pelajari dari teladan Alma tentang 
bagaimana berurusan dengan mereka yang berdebat 
menentang kebenaran?

Kadang- kadang satu- satunya pertahanan 
yang kita miliki terhadap mereka yang 
menyerang kepercayaan kita adalah 
membagikan kesaksian kita tentang 
kebenaran. Tidak ada rasa malu dalam 
mengambil pendekatan ini—Alma, 

seorang Nabi Allah, menggunakan pendekatan ini 
terhadap Korihor. Seperti yang Penatua Jeffrey R. 
Holland dari Kuorum Dua Belas Rasul jelaskan, 
“Argumentasi Korihor terdengar sangat sezaman 
dengan pembaca modern, tetapi Alma menggunakan 
senjata yang tanpa batas waktu dan pada akhirnya tak 
dapat disangkal sebagai tanggapan—kekuatan kesak-
sian pribadi” (Christ and the New Covenant [1997], 121).

Terlepas dari banyaknya bukti, atau tanda, yang Alma 
bagikan kepada Korihor untuk membuktikan keber-
adaan Allah, Korihor meminta tanda yang lain dan 
menjadi bisu (artinya dia tidak dapat berbicara; lihat 
Alma 30:45–50). Bacalah Alma 30:51–53 untuk mencari 
mengapa Korihor mengatakan bahwa dia mengajarkan 
apa yang dia lakukan.

Ketika Korihor tidak dapat lagi mengajarkan ajaran- 
ajaran palsu, dia mengakui bahwa dia telah meng-
ajarkan gagasan- gagasan palsunya “karena itu 

menyenangkan bagi pikiran badani” (Alma 30:53). 
Memiliki “pikiran badani” merujuk pada menjadi 
terfokus pada kesenangan duniawi atau pemuasan 
nafsu tubuh. Mereka yang memercayai ajaran- ajaran 
Korihor berpikir bahwa mereka dapat memanjakan diri 
dengan kesenangan jasmani serta benda- benda materi 
dan tidak akan ada akibatnya. Gagasan- gagasan ini 
menuntun pada suatu kehidupan penuh dosa (lihat 
Alma 30:18).

Alma 30:54–59 menceritakan bahwa Korihor diusir, 
pergi dari rumah ke rumah mengemis makanan, dan 
pada akhirnya diinjak- injak sampai mati. Bacalah Alma 
30:60, dan carilah sebuah kebenaran penting tentang 
apa yang pada akhirnya terjadi kepada mereka yang 
memilih untuk mengikuti Setan. Tandai ungkapan 
berikut dalam tulisan suci Anda: “Iblis tidak akan 
mendukung anak- anaknya [para pengikutnya] 
pada hari terakhir.” (Dalam ayat ini, anak- anak berarti 
para pengikut).

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimanakah kebenaran yang Anda tandai dalam Alma 
30:60 dinyatakan dalam kehidupan Korihor?
 b. Bandingkan Alma 30:60 dengan Alma 36:3. Apa bukti yang 
pernah Anda lihat dalam kehidupan Anda atau dalam kehidupan 
orang lain yang memperlihatkan Allah akan terus mendukung 
mereka yang berjuang untuk mengikuti perintah- perintah- Nya.

Tinjaulah asas dan ajaran sejati yang telah Anda 
telaah hari ini. Pikirkan tentang cara- cara Anda dapat 
menghindari menjadi tertipu oleh ajaran- ajaran palsu, 
seperti yang dari Korihor.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 30 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya: 
 

Jawaban terhadap kegiatan mencocokkan: (1) D, (2) A, 
(3) E, (4) C, (5) B, (6) F.
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UNIT 18: HARI 3

Alma 31
Pendahuluan
Alma belajar bahwa sekelompok pembelot orang Nefi 
yang disebut orang- orang Zoram telah tersesat dari 
kebenaran Injil. Disedihkan oleh laporan- laporan ten-
tang kejahatan ini, Alma membawa orang- orang lain 
bersamanya untuk mengajarkan firman Allah kepada 
orang- orang Zoram. Mereka menyaksikan pertemuan 
ibadat yang murtad dan kesombongan orang- orang 
Zoram. Alma berdoa dengan sungguh- sungguh agar 
dia dan para rekannya akan mendapatkan penghi-
buran dan keberhasilan dalam membawa orang- orang 
Zoram kembali kepada Tuhan.

Alma 31:1–7
Alma dan para rekannya mengkhotbahkan firman Allah 
kepada orang- orang Zoram yang murtad
Bayangkan bahwa Anda memiliki seorang teman atau 
anggota keluarga yang mulai tersesat dari Injil atau 
yang tidak menjalani Injil sepenuh yang dapat dia 
lakukan. Pikirkan tentang jawaban atas pertanyaan- 
pertanyaan berikut:

• Apakah yang mungkin Anda lakukan untuk me-
nolong orang ini kembali ke Gereja dan berhasrat 
untuk menaati perintah- perintah?

• Kepada siapakah yang memungkinkan bagi Anda 
untuk berpaling dan menerima bantuan dalam 
berurusan dengan masalah dan kesalahpahaman 
orang ini?

Pelajaran ini menyoroti bagaimana Alma dan yang lain 
berusaha untuk menolong sekelompok orang yang te-
lah tersesat dari kebenaran Injil. Bacalah Alma 31:1–2. 
Bagaimana perasaan Alma ketika dia mendengar 
tentang apa yang orang- orang Zoram lakukan?   
 

Bacalah Alma 31:3–4, dan temukan mengapa orang- 
orang Nefi mulai takut karena tindakan orang- orang 
Zoram.

Memikirkan tentang apa yang telah Anda pelajari se-
lama penelaahan Kitab Mormon Anda, menurut Anda 
apakah yang akan menolong mendorong orang- orang 
Zoram untuk bertobat dan kembali pada kebenaran 
Injil? Bacalah Alma 31:5, dan identifikasikan apa yang 
Alma ketahui yang akan menjadi cara yang paling efek-
tif untuk memulihkan kembali orang- orang Zoram.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulis-
kanlah mengapa, menurut pemikiran Anda, firman Allah 

lebih kuat dalam menolong orang- orang untuk berubah daripada 
menggunakan kekuatan apa pun yang lain.

Renungkan pernyataan berikut dari Presiden Boyd K. 
Packer, Presiden Kuorum Dua Belas Rasul, tentang 
kuasa firman Allah:

“Ajaran yang benar, yang dipahami, mengubah sikap 
dan perilaku.

Penelaahan terhadap ajaran- ajaran Injil 
akan meningkatkan perilaku lebih cepat 
daripada penelaahan terhadap perilaku 
akan meningkatkan perilaku. Keasyikan 
dengan perilaku yang tidak layak dapat 
menuntun pada perilaku yang tidak layak. 

Itulah mengapa kita menekankan penelaahan terha-
dap ajaran- ajaran Injil dengan begitu penuh kekuatan” 
(“Little Children,” Ensign, November 1986, 17).

Berdasarkan Alma 31:5 dan pernyataan Presiden 
Parker, lengkapilah asas berikut: Sewaktu saya mene-
laah firman Allah, itu akan menuntun saya kepada  
  
 .

Di antara kemungkinan- kemungkinan lain, Anda 
dapat menyelesaikan asas di atas dengan cara ini: Se-
waktu saya menelaah firman Allah, itu akan menuntun 
saya melakukan apa yang benar.

 2. Renungkan pengalaman- pengalaman Anda dengan 
tulisan suci dan mendengarkan firman Allah. Tulislah ten-

tang suatu waktu ketika firman Allah menuntun Anda, keluarga 
Anda, atau teman- teman untuk melakukan apa yang benar.

Alma 31:8–23
Orang- orang Zoram berdoa dan beribadat dengan cara 
yang salah
Alma dan tujuh orang lainnya pergi mengkhotbah-
kan firman Allah kepada orang- orang Zoram. Ketika 
mereka tiba, mereka mengamati orang- orang Zoram 
sedang beribadat kepada Allah dengan cara yang men-
cengangkan. Apakah yang datang ke dalam pikiran 
ketika Anda memikirkan tentang kata ibadat?

Ibadat merujuk pada bagaimana kita memperlihat-
kan kasih, kekhidmatan, dan pengabdian bagi Allah. 
Ibadat sering kali mencakup tindakan- tindakan seperti 
berdoa, berpuasa, dan menghadiri kebaktian gereja. 
Meskipun demikian, ibadat sejati selalu melibatkan 
hati. Bacalah Alma 31:8–11, dan identifikasikan serta 
tandai kata dan ungkapan yang menggambarkan iba-
dat orang- orang Zoram.
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Mungkin bermanfaat untuk mengetahui bahwa 
“kinerja gereja” (Alma 31:10) berkaitan dengan “tata 
cara,” seperti pengurbanan yang diperlukan pada 
waktu itu sebagai bagian dari Hukum Musa atau sak-
ramen pada zaman kita. Anda mungkin ingin menan-
dai dalam Alma 31:10 salah satu alasan kita hendaknya 
beribadat dan berdoa setiap hari.

Pertimbangkan untuk menuliskan asas ini di sisi dari 
tulisan suci Anda di sebelah Alma 31:9–11: Upaya 
harian kita untuk berdoa dan menaati perintah- 
perintah membentengi kita terhadap godaan.

Penatua Rulon G. Craven, saat melayani sebagai 
anggota Tujuh Puluh, menekankan pentingnya ibadat 
pribadi harian sebagai perlindungan terhadap godaan 
dan kekhilafan: “Selama tahun- tahun berlalu ada-
kalanya saya telah diminta oleh para Saudara untuk 
bertemu dengan anggota Gereja yang bertobat dan 
mewawancarai mereka untuk pemulihan berkat- berkat 
bait suci mereka. Ini selalu menjadi pengalaman yang 
menyentuh hati secara rohani untuk memulihkan 
berkat- berkat dari orang- orang mengagumkan yang 
telah bertobat. Saya pernah mengajukan pertanyaan 
kepada beberapa dari mereka, ‘Apa yang terjadi dalam 
kehidupan Anda yang menyebabkan Anda untuk 
sementara waktu kehilangan keanggotaan Anda di 
dalam Gereja?’ Dengan berlinang air mata mereka 
menjawab: ‘Saya tidak mematuhi asas- asas dasar 
Injil: doa, menghadiri gereja secara teratur, melayani 
di gereja dan belajar Injil. Saya kemudian menyerah 
pada godaan dan kehilangan bimbingan Roh Kudus’” 
(“Temptation,” Ensign, Mei 1996, 76).

Bagaimana pernyataan Penatua Craven mendukung 
kebenaran yang ditemukan dalam Alma 31:9–11?

Bacalah Alma 31:12–23, dan bayangkan akan seperti 
apa mendengarkan orang- orang Zoram berdoa dari 
menara mereka. Pikirkan tentang jawaban terhadap 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Apa keprihatinan yang akan Anda miliki jika Anda 
mendengarkan seseorang yang berdoa dengan cara 
ini? 

• Apa beberapa ajaran palsu yang orang- orang Zoram 
lafalkan dalam doa mereka?

• Bagaimana sikap mereka terhadap orang- orang lain? 
(Perhatikan berapa kali kata kita muncul dalam doa 
orang- orang Zoram).

Setelah setiap orang telah mengulangi doa yang sama, 
“mereka kembali ke rumah mereka, tidak pernah 
berbicara tentang Allah mereka lagi sampai mereka 
berkumpul bersama kembali di mimbar kudus” (Alma 
31:23).

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apa saja bahaya dari beribadat, berdoa, dan berbicara ten-
tang Allah hanya sekali seminggu?
 b. Apa saja cara kita dapat menyembah Allah sepanjang 
minggu?

Sikap kita juga penting sewaktu kita beribadat. Bacalah 
pernyataan berikut dari Penatua Dallin H. Oaks dari 
Kuorum Dua Belas Rasul tentang bagaimana sikap kita 
memengaruhi ibadat kita:

“Ibadat sering kali mencakup tindakan, tetapi ibadat 
sejati selalu melibatkan sikap pikiran yang berhati- hati.

Sikap ibadat membangkitkan perasaan 
kesetiaan, pemujaan, dan kekaguman 
yang paling dalam. Ibadat menggabung-
kan kasih dan kekhidmatan dalam 
keadaan pengabdian yang lebih mende-
katkan roh kita kepada Allah” (Pure in 

Heart [1988], 125).

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang bagaimana Anda memercayai yang Anda lakukan 

dalam ibadat Anda, termasuk sikap Anda, dalam kategori- 
kategori berikut: (a) doa pribadi harian, (b) penelaahan tulisan 
suci pribadi harian, (c) kepatuhan pada perintah- perintah, dan 
(d) menghadiri pertemuan- pertemuan dan mengambil sakramen 
mingguan. Tetapkan sebuah gol untuk meningkatkan ibadat pri-
badi, harian Anda. Anda mungkin juga ingin memberi tahu 
orangtua, pemimpin, atau teman tentang gol Anda sehingga dia 
dapat menyampaikan dorongan kepada Anda sepanjang minggu- 
minggu mendatang.
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Alma 31:24–38
Alma berdoa untuk kekuatan dan keberhasilan bagi para 
misionaris dalam membawa orang- orang Zoram kembali 
kepada Tuhan
Setelah menyaksikan ibadat orang- orang Zoram yang 
murtad, Alma berdoa kepada Tuhan. Bacalah Alma 
31:30–35, dan carilah bagaimana doa Alma berbeda 
dari doa orang- orang Zoram.

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
apa yang Anda pelajari tentang bagaimana berdoa de-

ngan membandingkan doa Alma dan doa orang- orang Zoram. 
Juga catatlah bagaimana teladan Alma tentang doa yang benar 
dapat memengaruhi doa- doa pribadi Anda.

Bacalah Alma 31:36–38, dan carilah berkat- berkat 
yang datang kepada Alma dan para rekannya sewaktu 
mereka menerima berkat- berkat imamat dan meng-
khotbahkan Injil. Perhatikan bahwa ungkapan “dia 
menepukkan tangannya ke atas diri mereka semua 
yang berada bersamanya” (Alma 31:36) merujuk pada 
penumpangan tangan.

Pengalaman Alma dan para rekannya mengajarkan 
asas ini: Jika kita berdoa dan bertindak dalam 
iman, maka kita akan menerima bantuan ilahi 
dalam pencobaan kita.

Sesudah doanya, Alma dan para rekannya menunjuk-
kan iman mereka dengan pergi bekerja dan percaya 
kepada Tuhan untuk mengurus mereka sewaktu 
mereka melayani- Nya dan anak- anak- Nya. Carilah 
cara- cara Anda dapat mengikuti teladan Alma tentang 
berdoa dalam iman.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 31 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 18: HARI 4

Alma 32
Pendahuluan
Setelah menyaksikan bentuk ibadat yang murtad dari 
orang- orang Zoram, Alma dan para rekannya meng-
khotbahkan firman Allah kepada mereka. Mereka 
mulai mengalami sejumlah keberhasilan di antara 
orang- orang yang miskin dan diusir dari sinagoge- 
sinagoge orang Zoram. Dengan menggunakan analogi 
tentang penanaman dan pemeliharaan sebiji benih, 
Alma mengajarkan kepada mereka apa yang harus 
mereka lakukan untuk menerima dan memelihara 
iman pada firman Allah. Alma mengajak mereka (dan 
kita) untuk melakukan percobaan pada firman itu serta 
memelihara iman dan kesaksian mereka setiap hari.

Alma 32:1–16
Alma mengajar orang- orang Zoram yang telah 
merendahkan hati karena kemiskinan mereka

 1. Bayangkan bahwa seorang teman bertanya kepada 
Anda bagaimana seseorang dapat mengetahui apakah 

Gereja ini adalah benar. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda, tulislah tanggapan Anda tentang bagaimana memperoleh 
sebuah kesaksian. Kemudian tulislah Bagaimana menerima dan 
memperkuat kesaksian pada baris berikutnya dalam jurnal Anda. 
Sewaktu Anda menelaah Alma 32, buatlah sebuah daftar di ba-
wah judul ini dari wawasan yang Anda temukan tentang bagai-
mana menerima dan memperkuat kesaksian. Anda akan terus 
menambahkan pada daftar ini sepanjang pelajaran; oleh karena 
itu, akan bermanfaat untuk meninggalkan sejumlah ruang tam-
bahan antara tugas jurnal penelaahan tulisan suci yang pertama 
ini dan tugas 2.

Dalam pelajaran sebelumnya (Alma 31), Anda mem-
baca tentang bagaimana Alma dan para saudaranya 
mengamati ibadat orang- orang Zoram yang salah, 
sekelompok orang Nefi yang telah jatuh dari kebe-
naran. Sesudah doa Alma yang penuh iman, dia dan 
para saudaranya mulai mengkhotbahkan Injil ke an-
tara orang- orang ini. Bacalah Alma 32:1–3, dan carilah 
kelompok orang Zoram mana yang memperlihatkan 
minat pada pesan para misionaris.

Bacalah Alma 32:4–6, dan identifikasikan bagaimana 
dampak dari kemiskinan mereka adalah sebuah berkat.
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Satu asas diilustrasikan dalam ayat- ayat ini adalah: 
Kerendahan hati mempersiapkan kita untuk mene-
rima firman Allah. Tulislah menjadi rendah hati dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda di bawah judul 
“Bagaimana menerima dan memperkuat kesaksian.”

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
mengapa, menurut pemikiran Anda, kerendahan hati ada-

lah amat penting untuk menerima dan memperkuat kesaksian.

Bacalah Alma 32:13–16, mencari cara- cara berbeda 
orang- orang bisa menjadi rendah hati. Berdasarkan 
pada apa yang Alma ajarkan, apakah Anda lebih suka 
memilih untuk menjadi rendah hati atau dipaksa un-
tuk menjadi rendah hati? Mengapa?

Pertimbangkan menurut Anda apa artinya meren-
dahkan hati Anda sendiri “karena firman” (Alma 
32:14). Bagaimana itu mungkin berlaku pada sikap 
Anda terhadap kegiatan Gereja, seminari, atau malam 
keluarga?

Pilihlah untuk menjadi rendah hati dengan mem-
praktikkan dorongan apa pun yang telah Anda terima 
perihal kerendahan hati Anda sendiri.

Alma 32:17–43
Alma mengajar orang- orang Zoram bagaimana 
meningkatkan iman mereka
Saat mengajar orang- orang Zoram, Alma mengi-
dentifikasi satu gagasan palsu yang banyak orang 
miliki tentang mendapatkan kesaksian. Bacalah Alma 
32:17–18, dan identifikasikan gagasan palsu ini.

Pertimbangkan sejenak bagaimana mengharapkan 
sebuah tanda dapat menjadi hambatan untuk memba-
ngun iman dan kesaksian. (Anda mungkin ingin me-
nulis A&P 63:9–11 di sisi tulisan suci Anda di sebelah 
Alma 32:17–18 dan bacalah itu untuk wawasan yang 
lebih banyak).

Bacalah Alma 32:21, petikan penguasaan tulisan suci, 
dan carilah definisi Alma tentang apa iman itu dan 
apa yang bukan. (Anda mungkin ingin menandainya 
dengan cara yang khusus sehingga Anda dapat mene-
mukannya pada waktu mendatang).

Bacalah Alma 32:22. Renungkan apa yang dapat Anda 
lakukan untuk mengembangkan iman yang lebih 
besar dan kesaksian pribadi.

Tambahkan mengingat belas kasihan Allah dan memilih 
untuk percaya pada daftar jurnal penelaahan tulisan 
suci “Bagaimana menerima dan memperkuat kesak-
sian.”

Alma mengajarkan kepada orang- orang Zoram bagai-
mana mereka dapat mulai percaya pada firman Allah 

dengan melakukan percobaan. Pikirkan tentang bebe-
rapa percobaan yang telah Anda lakukan di kelas sains 
atau kelas- kelas lainnya dan langkah- langkah yang 
Anda ikuti. Perhatikan bahwa percobaan memerlukan 
tindakan pada pihak peneliti. Demikian juga, proses 
untuk menerima atau memperkuat kesaksian memer-
lukan tindakan pada pihak Anda. Bacalah Alma 32:27, 
dan carilah percobaan yang Alma ajak orang- orang 
Zoram untuk melakukan.

Mungkin bermanfaat untuk mengetahui bahwa kata 
kecakapan artinya kuasa atau kemampuan yang kita 
diberkati dengannya untuk mengenali dan memahami 
dunia sekitar kita. Itu mencakup hal- hal seperti indra 
pendengaran, penglihatan, dan sentuhan; pemikiran 
yang rasional; dan ingatan.

Tambahkan percobaan (atau bertindak) atas firman itu  
pada daftar jurnal penelaahan tulisan suci Anda “Ba-
gaimana menerima dan memperkuat kesaksian.”

Sewaktu Anda membaca Alma 32:28, Anda mungkin 
ingin menandai dalam tulisan suci Anda ungkapan se-
perti “mulai menggembung,” “memperbesar jiwaku,” 
“menerangi pengertianku,” dan “lezat bagiku.” Pena-
tua Bruce R. McConkie dari Kuorum Dua Belas Rasul 
mengajarkan bagaimana iman kita tumbuh:

“Kita tumbuh dalam iman; kita pergi 
langkah demi langkah dari tingkat yang 
lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. 
Kita menambahkan kasih karunia demi 
kasih karunia sampai pada akhirnya kita 
memperoleh suatu keadaan dimana kita 

telah menyempurnakan iman kita, sejauh setidaknya 
kesalehan secara umum, yang manusia fana dapat 
lakukan, dan kita kemudian berada di tempat untuk 
berlanjut dalam kekekalan untuk kemajuan kekal ….

Kerjakan proyek- proyek mendatang dan ketika Anda 
telah mengambil satu langkah untuk memperoleh 
iman, itu akan memberi Anda keyakinan dalam jiwa 
Anda bahwa Anda dapat berjalan maju dan mengam-
bil langkah berikutnya, dan secara bertahap kekuatan 
atau pengaruh Anda akan meningkat” (Lord, Increase 
Our Faith, Brigham Young University Speeches of the 
Year [Oktober 31, 1967], 9, 11).

 3. Setelah membaca Alma 32:28, lengkapi dua atau le-
bih dari tugas- tugas berikut dalam jurnal penelaahan tu-

lisan suci Anda:
 a. Apa tindakan yang harus kita ambil atau tidak ambil sewaktu 
kita melakukan percobaan ini atas firman itu? (Sebuah daftar 
tentang beberapa jawaban yang mungkin disertakan pada akhir 
pelajaran ini).
 b. Menurut Anda apa artinya “memberi tempat, sehingga [fir-
man Allah] boleh ditanam dalam hatimu”?
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tekun pada daftar jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
“Bagaimana menerima dan memperkuat kesaksian.”

Ringkaslah dalam satu kalimat apa yang Anda pelajari 
dari Alma 32 tentang apa yang diperlukan untuk me-
nerima atau memperkuat kesaksian, dan tulislah asas 
ini dalam tulisan suci Anda di dekat Alma 32:37–43.

Anda mungkin telah menuliskan sesuatu seperti: Jika 
kita dengan tekun memelihara iman kita pada 
firman Allah dalam hati kita, iman kita dan kesak-
sian kita tentang Yesus Kristus dan Injil- Nya akan 
tumbuh.

Bacalah Alma 32:41–43, mencari bagaimana Alma 
menggambarkan buah yang datang kepada mereka yang 
dengan setia memelihara kesaksian mereka. Alma 32:42 
menyebutkan ketekunan dan kesabaran. Mengapa Anda 
pikir itu memerlukan ketekunan dan kesabaran untuk 
pohon itu—atau kesaksian Anda—tumbuh?

 4. Jawablah satu atau kedua pertanyaan dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apa hasil yang pernah Anda lihat dalam kehidupan Anda se-
waktu Anda telah mengikuti percobaan Alma yang diuraikan da-
lam Alma 32?
 b. Bagaimana Anda akan menerapkan percobaan Alma yang di-
uraikan dalam Alma 32 dalam kehidupan Anda?

Penguasaan Tulisan Suci—Alma 32:21
 5. Bacalah Alma 32:21 lagi. Berusahalah untuk mengha-
falkan ayat ini, dan kemudian lafalkan itu dari ingatan ke-

pada seorang teman atau anggota keluarga. Tulislah beberapa 
kalimat dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda yang menje-
laskan apa yang ayat ini ajarkan kepada Anda tentang iman.

Jawaban yang mungkin untuk tugas 3a: (a) berikan 
tempat bagi firman (atau benih) itu untuk ditanam 
dalam hati Anda, (b) jangan membuang benih karena 
ketidakpercayaan Anda, dan (c) kenali pertumbuhan 
dari benih itu.

Alma 32:41–42

 c. Kapankah Anda pernah merasakan firman Allah memperbe-
sar jiwa Anda dan menerangi pengertian Anda? Uraikan dengan 
kata- kata Anda sendiri terasa seperti apa itu. 

Bacalah Alma 32:29–34, dan tandai kata atau ung-
kapan yang menguraikan apa yang seorang individu 
akan pelajari tentang firman Allah sewaktu dia me-
lakukan percobaan. Kata memelihara berarti memberi 
makan, merawat, atau mengurus.

Pikirkan sejenak bagaimana proses membantu sebuah 
pohon tumbuh serupa dengan ketika membantu ke-
saksian Anda tumbuh. Pertimbangkan juga mengapa 
iman dan kesaksian seseorang tidaklah sempurna 
setelah melakukan percobaan terhadap firman Allah. 
Menurut Anda apa lagi yang perlu Anda lakukan un-
tuk memiliki kesaksian abadi tentang Injil?

Bacalah Alma 32:35–40, dengan saksama mencari apa 
yang Alma katakan harus kita lakukan untuk menun-
taskan percobaan itu. Renungkan apa yang harus Anda 
lakukan bagi pohon itu, atau kesaksian Anda, untuk 
tumbuh. Apakah yang akan terjadi jika Anda lalai me-
lakukan hal- hal ini?

Tutuplah tulisan suci Anda, dan lihatlah berapa banyak 
dari pertanyaan- pertanyaan berikut yang dapat Anda 
jawab:

• Apakah yang harus kita lakukan untuk menjadikan 
iman kita pada firman Allah tumbuh menjadi pohon 
yang menghasilkan buah?

• Menurut Anda apa yang dilukiskan buah itu?
• Apa yang terjadi ketika kita melalaikan pohon itu 

atau lalai untuk memeliharanya?
• Menurut Anda apakah itu seperti apa yang terjadi 

ketika kita melalaikan atau lalai memelihara 
kesaksian?

Jika perlu, bukalah tulisan suci Anda dan tinjaulah 
Alma 32:35–40 untuk menolong Anda menjawab 
pertanyaan- pertanyaan. Tambahkan memelihara dengan 

Alma 32:28 Alma 32:30 Alma 32:30–34

Alma 32:37



205

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 32 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 19: HARI 1

Alma 33–35
Pendahuluan
Dengan menggunakan ajaran- ajaran yang ditemu-
kan dalam tulisan suci, Alma menolong banyak orang 
Zoram memahami bahwa mereka dapat menyembah 
Allah terlepas dari keadaan mereka. Dia mendo-
rong mereka untuk melihat kepada Yesus Kristus dan 
percaya pada Pendamaian- Nya. Amulek menegaskan 
ajaran- ajaran Alma dan memaklumkan kesaksiannya 
sendiri tentang Yesus Kristus. Amulek menekankan 
bahwa hanya melalui Pendamaian Yesus Kristus umat 
manusia dapat diselamatkan. Dia menjanjikan bahwa 
individu- individu dapat menerima semua berkat Pen-
damaian Yesus Kristus sewaktu mereka menjalankan 
iman menuju pertobatan. Banyak orang Zoram meng-
indahkan peringatan Amulek, bertobat, dan bergabung 
kembali dengan orang- orang Nefi.

Alma 33:1–10
Alma mengajar sekelompok orang Zoram bahwa mereka 
dapat menyembah Allah di luar sinagoge- sinagoge mereka
Ingatlah bahwa, seperti yang tercatat dalam Alma 32, 
Alma mengajar orang- orang Zoram tentang perlu-
nya menanam firman Allah dalam hati mereka dan 
menjalankan iman pada firman Allah. Bacalah Alma 
33:1, dan identifikasikan pertanyaan- pertanyaan yang 
orang- orang Zoram miliki apa yang telah Alma ajarkan 
kepada mereka.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan orang- 

orang Zoram tentang bagaimana mereka hendaknya mulai men-
jalankan iman mereka. Kemudian, sewaktu Anda menelaah Alma 
33–34, bandingkan tanggapan Anda dengan apa yang Alma dan 
Amulek ajarkan kepada orang- orang Zoram.

Sewaktu Alma mulai menjawab pertanyaan orang- 
orang Zoram, dia mengoreksi sebuah gagasan palsu 
tentang ibadat yang menghalangi mereka dari 

menjalankan iman mereka sepenuhnya. Bacalah Alma 
33:2, dan identifikasikan gagasan palsu ini. Ingatlah 
bahwa orang- orang Zoram tidak memperkenankan 
orang- orang yang lebih miskin untuk memasuki 
sinagoge- sinagoge mereka untuk beribadat (lihat Alma 
32:1–3). Menurut Alma 33:2, apakah yang Alma beri 
tahu kepada orang- orang yang hendaknya mereka la-
kukan untuk menemukan jawaban untuk mengoreksi 
gagasan palsu ini? 

Untuk mengoreksi gagasan- gagasan palsu orang- 
orang Zoram tentang beribadat kepada Allah, Alma 
mengutip tulisan suci yang ditulis oleh seorang Nabi 
bernama Zenos. Zenos telah mengajar orang- orang 
Israel pada zaman Perjanjian Lama, tetapi nubuat- 
nubuatnya hanya tercatat dalam Kitab Mormon. 
Bacalah Alma 33:3, dan temukan firman yang Alma 
gunakan untuk menguraikan ibadat.

Pertimbangkan untuk menuliskan asas berikut dalam 
tulisan suci Anda di dekat Alma 33:3 atau dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda: Kita dapat menyem-
bah Allah secara berkelanjutan melalui doa.

Bacalah Alma 33:4–11, dan tandai setiap keadaan di 
mana Zenos berdoa. Apakah yang Tuhan lakukan 
setiap kali Zenos berdoa? Untuk menolong Anda 
mempersamakan ayat- ayat ini dengan kehidupan 
Anda, tariklah sebuah garis yang cocok dengan ke-
adaan di mana Zenos berdoa dengan keadaan serupa 
yang mungkin dalam kehidupan Anda sendiri. (Pi-
lihlah situasi- situasi yang paling berkaitan dengan 
kehidupan Anda. Tidak ada jawaban benar atau salah 
dalam latihan ini).

Keadaan Zenos Keadaan Anda

Di padang belantara Di tempat kerja

Mengenai musuhnya Di gereja

Di ladangnya Doa keluarga

Di rumahnya Ketika Anda tidak tahu apa yang 
harus dilakukan atau sedang 
takut

Di dalam biliknya Ketika Anda merasa sendiri

Di tengah jemaat Tuhan Doa pribadi

Ketika dia diusir dan 
diremehkan

Dalam segala keadaan sulit Anda

Dalam segala 
kesengsaraannya

Ketika Anda memiliki masalah 
dengan teman- teman
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 2. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimana berdoa dalam segala 

keadaan dapat memberkati kehidupan Anda? Tulislah sebuah gol 
tentang bagaimana Anda dapat lebih sering berdoa.

Pertimbangkan untuk menandai ungkapan dalam 
Alma 33:4–5, 8–9 yang menyebutkan belas kasihan 
Allah, dan renungkan bagaimana lebih sering berdoa 
dapat menolong Anda merasakan belas kasihan dan 
kasih Allah. Carilah mengapa belas kasihan ini adalah 
mungkin sewaktu Anda terus menelaah Alma 33.

Alma 33:11–23
Alma mengajar orang- orang Zoram untuk percaya kepada 
Yesus Kristus
Satu alasan sejumlah orang Zoram mengalami per-
gumulan untuk mengetahui bagaimana menyembah 
Allah adalah karena mereka tidak tahu bahwa iman 
mereka hendaknya kepada Yesus Kristus. Mereka 
tidak memahami atau percaya pada peran- Nya dalam 
rencana keselamatan (lihat Alma 33:14). Bacalah Alma 
33:12–16, saat Alma membahas ajaran- ajaran Zenos 
dan kemudian memperkenalkan perkataan Zenok, 
Nabi Perjanjian Lama yang lain. Carilah berkat- berkat 
yang Alma identifikasikan yang datang kepada kita 
karena Yesus Kristus. Anda mungkin ingin menandai 
ungkapan “karena Putra- Mu” setiap kali itu mun-
cul. Dari ayat- ayat ini kita belajar kebenaran ini: Kita 
menerima belas kasihan Bapa Surgawi, termasuk 

pengampunan bagi dosa- dosa kita, karena Penda-
maian Yesus Kristus. Renungkan belas kasihan Bapa 
Surgawi yang telah melimpahkan ke atas diri Anda, 
termasuk kemampuan untuk bertobat dan diampuni 
dari dosa- dosa Anda, karena Pendamaian Juruselamat.

Selain mengingatkan orang- orang Zoram tentang 
ajaran- ajaran Zenos dan Zenok, Alma juga meng-
ingatkan mereka tentang suatu masa ketika Musa 
mengajarkan tentang Pendamaian Juruselamat. Ketika 
Musa dan anak- anak Israel berada di padang belan-
tara, ular- ular beracun menggigit orang- orang. Tuhan 
memberi tahu Musa agar membuat seekor ular dari 
kuningan, mengikatkannya di atas sebuah tiang, dan 
memerintahkan orang- orang Israel yang telah tergigit 
untuk memandangnya. Ular kuningan di atas tiang 
itu adalah sebuah “perlambang” atau simbol tentang 
Yesus Kristus di atas salib (lihat Alma 33:19).

Bacalah Alma 33:19–20, dan identifikasikan apa yang 
terjadi pada orang- orang Israel yang memilih untuk 
memandang ular 
kuningan ketika mereka 
tergigit dan apa yang 
terjadi kepada mereka 
yang memilih untuk 
tidak memandang.

Renungkan jawaban 
terhadap pertanyaan- 
pertanyaan berikut: 
Apakah laporan ten-
tang orang- orang Israel 
dan ular kuningan itu 
mengajar kita tentang 
apa yang harus kita lakukan untuk disembuhkan se-
cara rohani? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk 
memandang Juruselamat sehingga Dia dapat meno-
long Anda secara rohani?

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Dengan beberapa cara khusus 

apakah Anda dapat memandang Yesus Kristus dalam kehidupan 
Anda setiap hari?

Bacalah Alma 33:22–23, dan tandai apa yang perlu 
kita percayai tentang Yesus Kristus untuk menjalankan 
iman kepada- Nya.

Alma 34:1–14
Amulek mengajar orang- orang Zoram tentang Pendamaian 
Yesus Kristus
Kesaksian Amulek kepada orang- orang Zoram, seperti 
tercatat dalam Alma 34, memberikan kesaksian kedua 
pada kesaksian Alma tentang Yesus Kristus. Bacalah 
sebagian kesaksian Amulek, yang ditemukan dalam 
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Alma 34:8–9, dan pertimbangkan untuk menandai apa 
yang Amulek ajarkan tentang perlunya Pendamaian 
Yesus Kristus. Renungkan pertanyaan ini: Akan seperti 
apakah kehidupan saya jika Yesus Kristus tidak pernah 
datang dan memenuhi peran khusus- Nya?

Bacalah Alma 34:10–14, dan identifikasikan ungkapan 
yang mencakup kata tak terbatas dan kekal. Tulislah 
kebenaran berikut dalam tulisan suci atau jurnal pene-
laahan tulisan suci Anda: Pendamaian Yesus Kristus 
yang tak terbatas dan kekal menyediakan kesela-
matan bagi seluruh umat manusia.

Uskup Richard C. Edgley dari Keuskupan Ketua meng-
ajarkan, “Dalam membicarakan tentang Pendamaian 
Kristus, saya menyukai definisi kamus tentang tak 
terbatas dan kekal karena saya percaya itu menjelaskan 
persis apa yang Allah maksudkan. Tak terbatas: ‘Tidak 
memiliki sempadan atau batas.’ Dan definisi tentang 
kekal: ‘Tanpa awal atau akhir’ (The American Heritage 
Dictionary of the English Language, edisi ke- 4 [2000], 
“infinite,” “eternal,” 898, 611)” (“For Thy Good,” En-
sign, Mei 2002, 66).

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Dalam cara apakah Pendamaian Yesus Kristus dapat menjadi 
tak terbatas dan kekal?
 b. Bagaimana mengetahui Pendamaian adalah tak terbatas dan 
kekal meningkatkan penghargaan Anda bagi Juruselamat? Ba-
gaimana itu meningkatkan iman Anda kepada- Nya?

Alma 34:15–41
Amulek mengajarkan bagaimana menerima berkat- berkat 
Pendamaian
Bacalah Alma 34:15–17 untuk melihat apa yang 
Amulek ajarkan kepada orang- orang Zoram yang 
perlu mereka lakukan untuk menerima berkat- berkat 
yang Juruselamat hasratkan untuk diberikan kepada 
kita melalui Pendamaian- Nya. Tulislah kebenaran be-
rikut dalam tulisan suci atau jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda: Untuk menerima berkat- berkat penuh 
dari Pendamaian, kita harus menjalankan iman 
menuju pertobatan.

Bacalah pernyataan berikut dari Presiden Dieter F. 
Uchtdorf dari Presidensi Utama:

“Kita memerlukan iman yang kuat 
kepada Kristus untuk dapat bertobat .… 
Jika kita memercayai bahwa Allah menge-
tahui segala hal, pengasih, dan berbelas 
kasih, kita akan dapat meletakkan 
kepercayaan kita kepada- Nya demi 

keselamatan kita tanpa goyah. Iman kepada Kristus 

akan mengubah pikiran, kepercayaan, dan perilaku 
kita yang tidak selaras dengan kehendak Allah.

Pertobatan yang sejati membawa kita kembali untuk 
melakukan apa yang benar .… Pertobatan artinya 
mengubah pikiran dan hati—kita berhenti melakukan 
hal- hal yang salah, dan kita mulai melakukan hal- hal 
yang benar. Hal itu mendatangkan bagi kita sikap 
yang baru terhadap Allah, diri sendiri, dan kehidupan 
secara umum (“Tempat untuk Kembali dengan Aman,” 
Ensign atau Liahona, Mei 2007, 100).

 5. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimana kita menjalankan 

iman kepada Yesus Kristus sewaktu kita bertobat?

Bacalah Alma 34:17–27, dan carilah apa yang Amulek 
ajarkan tentang kapan kita hendaknya berdoa dan 
tentang apa hendaknya kita berdoa. Menurut Anda 
apakah nasihat ini menolong orang- orang Zoram, 
siapakah yang berpikir bahwa mereka hanya dapat 
beribadat sekali seminggu? Pilihlah satu ayat yang 
Anda pikir dapat secara khusus menolong Anda. Pikir-
kan tentang bagaimana Anda dapat mengikuti nasihat 
tentang doa dalam ayat ini selama minggu mendatang.

Amulek mengajarkan bahwa kita hendaknya bersedia 
menerima berkat- berkat Pendamaian Juruselamat 
dengan bertobat dari dosa- dosa kita sekarang, dari-
pada menunggu untuk bertobat kemudian. Bacalah 
Alma 34:30–35, dan garis bawahi kata atau ungkapan 
yang mengidentifikasi mengapa kita hendaknya tidak 
menangguhkan pertobatan kita. Dalam ayat 31, carilah 
berkat yang Amulek katakan akan datang kepada me-
reka yang memilih untuk bertobat sekarang. Dengan 
saksama tinjaulah ayat 32, dan kemudian pertimbang-
kan: Bagaimana ayat ini dapat memengaruhi cara saya 
hidup setiap hari?

Tinjaulah Alma 34:33, dan pertimbangkan apa yang 
Presiden Joseph Fielding Smith katakan, “Penang-
guhan, sebagaimana itu mungkin diterapkan pada 
asas- asas Injil, adalah pencuri kehidupan kekal, yang 
adalah kehidupan di hadirat Bapa dan Putra. Ada 
banyak di antara kita, bahkan para anggota Gereja, 
yang merasa bahwa tidak ada perlunya bergegas dalam 
kepatuhan pada asas- asas Injil dan ketaatan pada 
perintah- perintah” (dalam Conference Report, April 
1969, 121).

Alma 35
Orang- orang Zoram yang bertobat berdiam di antara 
orang- orang saleh
Banyak orang Zoram mengindahkan peringatan 
Amulek untuk tidak menangguhkan pertobatan 
mereka, dan mereka bertobat serta mengubah hidup 
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UNIT 19: HARI 2

Alma 36
Pendahuluan
Setelah Alma kembali dari misinya kepada orang- 
orang Zoram, dia mengumpulkan bersama ketiga 
putranya dan memberikan nasihat individu kepada 
masing- masing (lihat Alma 35:16). Nasihatnya ke-
pada Helaman tercatat dalam Alma 36–37, nasihatnya 
kepada Siblon tercatat dalam Alma 38, dan nasihatnya 
kepada Korianton tercatat dalam Alma 39–42. Alma 
bersaksi kepada Helaman bahwa Allah akan membe-
baskan mereka yang menaruh kepercayaan mereka 
kepada- Nya Untuk mengilustrasikan kebenaran ini, 
Alma menguraikan bagaimana dia telah dibebaskan 
dari rasa sakit akan dosa- dosanya bertahun- tahun 
sebelumnya. Setelah memanggil nama Yesus Kristus, 
dia telah dilahirkan dari Allah dan dipenuhi dengan 

mereka. Para penguasa orang- orang Zoram mengusir 
mereka keluar dari negeri mereka, dan orang- orang ini 
datang ke tanah Yerson, mereka disambut oleh orang- 
orang Amon—juga disebut orang- orang Anti- Nefi- 
Lehi (lihat Alma 35:6–7). Orang- orang Zoram yang 
jahat dan orang- orang Laman menjadi marah karena 
orang- orang Amon telah menerima orang- orang 
Zoram yang bertobat, dan mereka mulai membuat 
persiapan untuk perang melawan orang- orang Nefi 
(lihat Alma 35:8–11).

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 33–35 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:



209

sukacita. Dia kemudian telah bekerja untuk membawa 
orang lain kepada Yesus Kristus.

Alma 36:1–5
Alma mengajar putranya, Helaman, tentang kuasa Allah 
untuk mendukung kita dalam pencobaan kita
Renungkan bagaimana kesaksian atau ajaran tertentu 
dari anggota keluarga, teman, atau pemimpin Gereja 
telah memberkati kehidupan Anda.

Bacalah Alma 36:1–5, dan bayangkan diri Anda pada 
posisi Helaman sewaktu dia mendengarkan kesak-
sian ayahnya. Apakah yang Alma inginkan Helaman 
ingat? (lihat ayat 2). Apakah yang Alma inginkan agar 
Helaman belajar darinya? (lihat ayat 3).

Tulislah asas berikut dalam tulisan suci Anda di sebe-
lah Alma 36:3: Ketika kita menaruh kepercayaan 
kita kepada Allah, Dia mendukung kita dalam 
segala pencobaan dan kesengsaraan kita. Pikirkan 
tentang suatu waktu ketika Anda mengalami penco-
baan dalam kehidupan Anda. Di ruang yang tersedia, 
tulislah beberapa cara ketika Allah menolong dan 
mendukung Anda selama waktu itu.   
  
 

Alma 36:6–22
Alma menguraikan pemberontakannya dan menjelaskan 
bagaimana dia menerima pengampunan
Alma menguraikan kepada putranya, Helaman, ba-
gaimana Allah telah membebaskan dia dari rasa sakit 
akan dosa- dosanya. Bacalah Alma 36:6–10, dan tin-
jaulah apa yang terjadi pada Alma dalam masa muda-
nya sewaktu dia berkeliling bersama para putra Mosia 
berupaya untuk menghancurkan Gereja.

Dalam Kitab Mormon ada tiga laporan tentang ma-
laikat yang mengunjungi Alma dan para putra Mosia. 
Alma 36 memuat laporan yang paling terperinci ten-
tang apa yang Alma alami selama tiga hari dan malam 
ketika dia tak dapat bergerak atau berbicara. (Untuk 
membaca laporan- laporan lainnya, lihat Mosia 27 dan 
Alma 38). Bacalah Alma 36:11–16, dan tandai kata atau 
ungkapan yang Alma gunakan untuk menguraikan 
rasa takut atau rasa sakit yang dia alami setelah malai-
kat itu menampakkan diri.

Presiden Boyd K. Packer dari Kuorum Dua Belas Rasul 
menolong kita memahami apa artinya tersiksa dan 
amat tertekan:

“Tersiksa berarti ‘tersakiti.’ Pada zaman 
dahulu ‘alat penyiksa’ [rack] adalah 
kerangka yang di atasnya korban diba-
ringkan dengan masing- masing perge-
langan kaki dan pergelangan tangan 
diikat pada sebuah gelendong yang 

kemudian dapat diputar sehingga menyebabkan rasa 
sakit tak tertanggungkan.

Garu adalah bingkai dengan paku- paku panjang mela-
luinya. Ketika ditarik melintasi tanah, itu menggaruk 
dan mencabik ke dalam tanah. Tulisan suci kerap kali 
berbicara tentang jiwa dan pikiran yang ‘amat terte-
kan’ dengan kesalahan” (“The Touch of the Master’s 
Hand,” Ensign, Mei 2001, 23).

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
mengapa Anda pikir Alma menggunakan kata- kata yang 

sedemikian kuat untuk menggambarkan bagaimana perasaan-
nya. Tulislah juga bagaimana kata- kata ini menggambarkan ke-
salahan dan rasa sakit dari seseorang yang telah berdosa dan 
tidak bertobat.

Anda mungkin ingin menuliskan kebenaran berikut 
dalam tulisan suci di dekat Alma 36:11–16: Dosa dapat 
menuntun pada rasa sakit dan penyesalan.

Bacalah Alma 36:17–18, dan carilah tentang apa yang 
Alma ingat ayahnya nubuatkan. Perhatikan apa yang 
Alma lakukan ketika dia mengingat apa yang telah 
ayahnya ajarkan kepadanya.

Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Be-
las Rasul memberikan wawasan berikut ke dalam 
pengalaman Alma, “Alma telah tersentuh oleh ajaran 
ayahnya, tetapi itu secara khusus penting bahwa nu-
buat yang dia ingat adalah satu perihal ‘kedatangan 
dari seorang Yesus Kristus, seorang Putra Allah, untuk 
mendamaikan dosa- dosa dunia.’ (Alma 36:17). Itulah 
nama dan itulah pesan yang setiap orang harus de-
ngar. Alma mendengarkannya, dan dia berseru dari 
kepedihan neraka yang terus menyala dan suara hati 
yang tidak akan menyembuhkan. ‘Ya Yesus, Engkau 
Putra Allah, berbelaskasihanlah padaku.’ (Alma 
36:18).… Doa-doalain apa pun yang kita ucapkan, 
kebutuhan lain apa pun yang kita miliki, bagaimana-
pun semuanya bergantung pada permohonan itu: 
‘Ya Yesus, Engkau Putra Allah, berbelaskasihanlah 
padaku.’ Dia siap memberikan belas kasihan itu. Dia 
membayar bahkan dengan nyawanya supaya dapat 
memberikannya” (However Long and Hard the Road 
[1985], 85).

 2. Pikirkan kembali pada suatu waktu ketika Anda telah 
berdoa untuk menerima berkat- berkat Pendamaian Yesus 
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Kristus, termasuk berkat pengampunan bagi dosa. Dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda, tulislah mengapa Anda pikir ada-
lah penting untuk meminta kepada Tuhan berkat- berkat Penda-
maian dalam kehidupan Anda.

 3. Bacalah Alma 36:19–22, serta tandai kata dan ung-
kapan yang menguraikan bagaimana Alma berubah sete-

lah dia berdoa untuk belas kasihan. Tulislah beberapa dari kata 
dan ungkapan ini dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, dan 
jelaskan apa yang mereka ajarkan kepada Anda tentang kuasa 
Pendamaian Juruselamat.
Dari tulisan suci ini kita belajar asas ini: Jika kita men-
jalankan iman dalam Pendamaian Yesus Kristus, 
maka Dia akan membebaskan kita dari rasa sakit 
akan dosa- dosa kita dan memenuhi kita dengan 
sukacita. Renungkan apa yang dapat Anda lakukan 
untuk menjalankan lebih banyak iman kepada Yesus 
Kristus sehingga, seperti Alma, Anda dapat dibebaskan 
dari perasaan yang menyakitkan atau penyesalan atas 
dosa- dosa Anda.

Bacalah situasi berikut, dan pertimbangkan bagaimana 
Anda mungkin menanggapi: Seorang teman yang te-
lah membaca Kitab Mormon meminta bantuan kepada 
Anda untuk memahami perkataan Alma dalam Alma 
36:19. Teman Anda bertanya, “Jika saya dapat meng-
ingat dosa- dosa saya dan masih merasa menyesal 
untuk hal itu, apakah berarti saya belum diampuni?

Bacalah penjelasan berikut dari Presiden Dieter F. 
Uchtdorf dari Presidensi Utama, dan garis bawahi ung-
kapan apa pun yang Anda percayai akan bermanfaat 
bagi teman Anda:

“Setan akan berusaha membuat kita percaya bahwa 
dosa- dosa kita tidak dapat diampuni karena kita dapat 
mengingatnya. Setan itu pembohong; dia berusaha 
mengaburkan pandangan kita dan menyesatkan kita 
dari jalan pertobatan serta pengampunan. Allah tidak 
berjanji bahwa kita tidak akan mengingat dosa- dosa 
kita. Mengingat akan menolong kita menghindari 
membuat kesalahan yang sama lagi. Namun jika kita 
tetap teguh dan setia, ingatan tentang dosa- dosa 
kita akan dikurangi setiap saat. Hal ini akan menjadi 
bagian dari proses penyembuhan dan pemurnian yang 
dibutuhkan. Alma bersaksi bahwa setelah dia berseru 
kepada Yesus memohon belas kasihan, dia masih dapat 
mengingat dosa- dosanya, namun ingatan akan dosa- 
dosanya tidak lagi membuatnya sedih dan tersiksa, ka-
rena dia tahu dia telah diampuni (lihat Alma 36:17–19).

Adalah tanggung jawab kita untuk menghindari 
apa pun yang akan membawa kita kembali pada 
kenangan- kenangan lama yang penuh dosa. Apabila 
kita terus memiliki ‘hati yang hancur dan roh yang 
menyesal’ (3 Nefi 12:19), kita dapat memercayai bahwa 
Allah ‘tidak mengingat [dosa- dosa kita] lagi’ [A&P 
58:42]” (“Tempat untuk Kembali dengan Aman,” En-
sign atau Liahona, Mei 2007, 101).

Adalah juga penting untuk memerhatikan bahwa Alma 
tidak mengatakan bahwa dia tidak lagi mengingat 
dosa- dosanya tetapi bahwa dia tidak lagi mengingat 
rasa sakit akan dosa- dosanya, dan dia tidak lagi “amat 
tertekan” oleh ingatannya (Alma 36:19). Pertobatan 
sejati akan menyebabkan rasa sakit dan kesalahan dari 
dosa akan disapu bersih (lihat Enos 1:6–8).

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
jawaban kepada teman yang disebutkan di atas, dan gu-

nakan wawasan yang Anda peroleh dari penjelasan Presiden 
Uchtdorf. Sertakan dalam jawaban Anda mengapa Anda pikir 
adalah sebuah berkat bahwa kita masih mengingat dosa- dosa 
kita, meskipun kita tidak boleh “amat tertekan oleh ingatan akan 
dosa- dosa [kita] lagi” (Alma 36:19)
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Alma 36:23–30
Alma menjelaskan mengapa dia bekerja secara 
berkelanjutan untuk membawa orang lain pada pertobatan
Bagaimana perasaan Anda ketika Anda berbagi 
makanan yang lezat dengan seorang teman? Kapan-
kah Anda menerima sepotong berita yang menggem-
birakan, apakah hal pertama yang ingin Anda lakukan? 
Mengapa Anda pikir sebagian besar orang memiliki 
hasrat yang hampir seketika untuk membagikan apa 
yang telah mereka dengar kepada orang lain? Bacalah 
Alma 36:23–24, dan carilah bagaimana perasaan yang 
digambarkan dalam pertanyaan- pertanyaan ini berka-
itan dengan pengalaman Alma sesudah keinsafannya. 
Apakah yang Alma inginkan orang- orang lain alami?

Bacalah Alma 36:25–26, dan identifikasikan bagaimana 
upaya Alma untuk mengajarkan Injil memengaruhi dia 
dan orang lain. Lengkapi asas berikut, berdasarkan pada 
apa yang telah Anda pelajari tentang membagikan Injil 
dari ayat- ayat ini: Sewaktu kita membagikan Injil 
kepada orang lain, kita menerima  
 .

 5. Tulislah pernyataan asas Anda yang telah dilengkapi 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, dan jelaskan 

mengapa Anda memercayai asas ini adalah benar. Sebagai ba-
gian dari penjelasan Anda, Anda mungkin ingin memasukkan 
pengalaman- pengalaman yang pernah Anda peroleh dengan me-
rasakan sukacita karena membagikan Injil kepada orang lain.

Pikirkan tentang seseorang yang Anda kenal—seorang 
teman, anggota keluarga, atau anggota lingkungan 
atau cabang—yang mungkin memetik manfaat dari 
kesaksian Anda tentang Juruselamat dan Injil- Nya 
yang dipulihkan. Renungkan bagaimana Anda mung-
kin membagikan kesaksian Anda kepada orang ini 
tentang bagaimana Yesus Kristus dapat membebaskan 
kita dari rasa sakit dan memenuhi kita dengan suka-
cita. Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk 
menulis sepucuk surat atau mengirim posel kepada 
orang ini, atau Anda mungkin ingin menulis beberapa 
catatan untuk mempersiapkan waktu khusus ketika 
Anda akan berbicara dengan orang ini. 

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 36 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 19: HARI 3

Alma 37
Pendahuluan
Seperti yang tercatat dalam Alma 37, Alma melanjutkan 
nasihatnya kepada putranya, Helaman dan memberi dia 
tanggung jawab atas catatan- catatan sakral. Dia meng-
ingatkan Helaman bahwa tulisan suci itu telah menjadi 
sarana dalam membawa ribuan orang Laman kepada 
Tuhan, dan dia bernubuat bahwa Tuhan memiliki tujuan 
besar lain untuk catatan- catatan itu pada waktu men-
datang. Alma memberi putranya petunjuk dengan apa 
dia hendaknya mengajar orang- orang, dan dia mengajar 
Helaman tentang pentingnya mengurus firman Yesus 
Kristus untuk mendapatkan bimbingan dengan mem-
bandingkan firman Juruselamat dengan Liahona.

Alma 37
Alma memercayakan catatan- catatan itu kepada Helaman, 
menasihati dia untuk menaati perintah- perintah, dan meng-
ingatkan dia bagaimana Liahona bekerja menurut iman
Perhatikan diagram berikut:

Pikirkan tentang dua atau tiga hal yang kecil dan 
sederhana yang telah merevolusi dunia, misalnya bola 
lampu. Pikirkan tentang beberapa hal kecil yang telah 
membuat perbedaan besar untuk kebaikan dalam 
kehidupan Anda. Tulislah dua dari apa yang kecil ini 
pada sisi kiri dari diagram di atas. Pada sisi kanan, 
tulislah beberapa kata yang menguraikan dampak 
besar yang telah disebabkan oleh apa yang kecil pada 
kehidupan Anda.

Seperti yang tercatat dalam Alma 37, Alma mempersi-
apkan putranya, Helaman, untuk menjadi penyimpan 
catatan sakral berikutnya. Alma mengajarkan kepada 
Helaman sebuah asas tentang peran dari apa yang 
kecil dan sederhana dalam rencana Tuhan. Bacalah 
Alma 37:6–7, dan kemudian lengkapi asas berikutnya: 
Untuk melaksanakan tujuan kekal- Nya, Tuhan 
bekerja melalui   
 .

Bacalah Alma 37:1–7, dan carilah apa yang Alma uraikan 
sebagai apa yang kecil dan sederhana. Selidiki juga 
Alma 37:8–10, mencari cara lempengan- lempengan 

Apa yang kecil 
dan sederhana

Menuntun pada 
apa yang besar

kuningan (yang memuat tulisan suci) menuntun pada 
apa yang besar bagi orang- orang dalam Kitab Mormon. 
Sewaktu Anda membaca, tandai dalam tulisan suci 
Anda yang mana dari berkat- berkat ini juga telah Anda 
terima melalui penelaahan tulisan suci Anda sendiri.

 1. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Dua atau tiga cara apakah yang 

tulisan suci telah menyebabkan apa yang besar terjadi dalam ke-
hidupan Anda? 

Alma 37:13–16 mencatat nasihat yang Alma berikan 
kepada Helaman sewaktu dia memberikan tanggung 
jawab atas catatan- catatan itu kepada putranya. Tela-
ahlah ayat- ayat ini, dan carilah asas- asas yang Alma 
ajarkan. Salah satu asas ini adalah: Jika kita mema-
tuhi perintah- perintah Tuhan, kita akan makmur. 
Renungkan bagaimana asas ini berkaitan dengan 
diagram pada awal pelajaran ini.

Seperti yang tercatat dalam Alma 37:35–47, Alma mem-
beri Helaman petunjuk untuk mengajar orang- orang 
mengatasi kejahatan dan godaan melalui iman kepada 
Tuhan Yesus Kristus. Di bawah ini adalah dua garis be-
sar pelajaran yang mencakup ajaran- ajaran ini. Telaah-
lah masing- masing pelajaran dan tulisan suci yang ada 
bersamanya. Kemudian persiapkan untuk mengajarkan 
salah satu pelajaran kepada seorang anggota keluarga, 
seluruh keluarga Anda (barangkali sebagai bagian dari 
pelajaran malam keluarga), atau seorang teman. Anda 
mungkin ingin membuat beberapa penyesuaian pada 
pelajaran itu bergantung pada kepada siapa dan di 
mana Anda mengajar. Jadwalkan waktu, dan ajarkan 
pelajaran pada hari yang ditetapkan. Juga, bawalah 
garis besar pelajaran Anda ke kelas belajar di rumah 
Anda berikutnya dan bersiaplah, jika diminta, untuk 
mengajarkan pelajaran Anda kepada kelas.

Pelajaran 1—Alma 37:35–37
Jelaskan kepada mereka yang Anda ajar bahwa adalah 
umum bagi mereka yang menanam pohon untuk 
mengikat atau mengebat pohon yang masih muda 
pada sebuah pasak dan memindahkan penopang itu 
kemudian ketika pohon itu telah dewasa. Tanya: Me-
ngapa menurut Anda sebatang pohon memerlukan se-
buah pasak untuk penopang saat 
masih muda dan tumbuh?

Bacalah pengalaman berikut dari 
kehidupan Presiden Gordon B. 
Hinckley:

Presiden Gordon B. Hinckley me-
nanam sebatang pohon muda di 
dekat rumahnya segera setelah dia 
menikah. Dia sedikit memberi per-
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hatian padanya sewaktu tahun- tahun 
berlalu. Suatu hari dia memerhatikan 
pohon itu cacat dan condong ke arah 
barat karena angin dari arah timur te-
lah melengkungkannya saat masih 
muda dan lentur. Dia pergi keluar dan 
berusaha untuk menekannya tegak lu-
rus, tetapi batang pohonnya terlalu te-
bal. Dia berusaha menggunakan tali 
dan kerekan untuk meluruskannya, 
tetapi itu tidak mau melengkung. 
Akhirnya, dia mengambil gergajinya dan memotong ca-
bangnya yang berat di sisi barat, yang meninggalkan 
parut yang jelek. Belakangan dia mengatakan tentang 
pohon itu:

“Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak saya me-
nanam pohon itu. Putri saya dan keluarganya tinggal di 
sana sekarang. Baru- baru ini saya melihat pohon itu 

lagi. Itu besar. Bentuknya lebih baik. Itu adalah aset 
berharga bagi rumah tersebut. Tetapi betapa seriusnya 
trauma di masa mudanya dan betapa brutalnya perla-
kuan yang saya gunakan untuk meluruskannya.

Ketika pertama kali ditanam, seutas tali 
seharusnya menahan pohon itu di tem-
patnya untuk melawan kekuatan angin. 
Saya dapat dan seharusnya bisa menye-
diakan tali itu dengan upaya yang amat 
kecil. Tetapi saya tidak melakukannya, 
dan itu menjadi melengkung pada ke-
kuatan yang datang terhadapnya” 
(“Bring up a Child in the Way He 
Should Go,” Ensign, November 
1993, 59).

Mintalah seseorang membaca nasihat Alma kepada 
Helaman dalam Alma 37:35, dan bahaslah bagaimana 
ayat ini berkaitan dengan pengalaman Presiden 
Hinckley dengan pohon itu. (Alma 37:35 adalah pe-
tikan penguasaan tulisan suci. Anda mungkin ingin 
menandainya dengan cara yang khusus sehingga Anda 
dapat menemukannya pada waktu mendatang).

Undanglah mereka yang Anda ajar untuk menyatakan 
sebuah asas yang meringkas Alma 37:35. (Itu dapat se-
suatu seperti yang berikut: Kita hendaknya belajar 
pada masa muda kita untuk menaati perintah- 
perintah Allah). Anda mungkin ingin mengajukan 
satu atau lebih dari pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Menurut Anda perbedaan apakah yang dapat dibuat 
dalam kehidupan orang- orang jika mereka belajar 
menaati perintah- perintah Allah saat mereka masih 
muda?

• Bagaimana menaati perintah- perintah pada masa 
muda Anda telah membuat perbedaan bagi Anda?

• Dapatkah Anda memikirkan tentang seseorang yang 
diberkati selama sisa hidupnya karena telah belajar 
untuk mematuhi perintah- perintah saat masih 
muda? Bagaimana orang ini diberkati?

Mintalah seseorang untuk membaca Alma 37:36–37 
dengan keras dan carilah nasihat khusus yang dapat 
menolong seseorang menaati perintah- perintah. Aju-
kan pertanyaan- pertanyaan seperti berikut:

• Bagaimana mengikuti nasihat ini setiap hari dapat 
menolong Anda untuk menaati perintah- perintah?

• Dalam cara apakah Anda berusaha untuk menem-
patkan Tuhan terlebih dahulu dalam pikiran dan 
tindakan Anda? Bagaimana Anda dapat meningkat?

• Apa janji- janji yang diberikan kepada mereka yang 
berdoa dengan sungguh- sungguh?

Bagikan kesaksian Anda tentang bagaimana berunding 
dengan Tuhan telah menolong Anda menaati perintah- 
perintah. Undanglah mereka yang Anda ajar untuk 
mengikuti perkataan Alma tentang berunding dengan 
Tuhan.

Pelajaran 2—Alma 37:38–45
Tanyakan kepada mereka yang Anda ajar apakah me-
reka tahu nama kompas yang Tuhan berikan kepada 
keluarga Lehi yang menolong mereka melakukan per-
jalanan ke tanah terjanjikan. Kemudian mintalah seseo-
rang untuk membaca Alma 37:38. Jelaskan bahwa Alma 
merujuk pada Liahona untuk mengajarkan sebuah asas 
penting kepada Helaman tentang bagaimana Tuhan 
membimbing anak- anak- Nya.
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Mintalah mereka yang Anda ajar menjawab 
pertanyaan- pertanyaan berikut dengan membaca 
ayat- ayat yang disebutkan dan mencari jawabannya:

• Menurut Alma 37:38–40, bagaimana Liahona 
 bekerja?

• Menurut Alma 37:41–42, mengapa Liahona adakala-
nya berhenti bekerja?

• Menurut Alma 37:43–45, bagaimana Liahona adalah 
seperti firman Kristus?

Jelaskan bahwa kata bayangan dan perlambang (Alma 
37:43, 45) berarti bahwa sesuatu digunakan sebagai sim-
bol dari sebuah gagasan yang lebih besar. Sebagai con-
toh, kepatuhan atau ketidakpatuhan keluarga Lehi pada 
arahan Liahona adalah simbol dari pilihan- pilihan kita 
untuk mematuhi atau tidak mematuhi firman Kristus. 
Sama seperti keluarga Lehi sampai di tanah terjanjikan 
dengan mengikuti Liahona, kita akan menerima kehi-
dupan kekal sewaktu kita mengikuti firman Kristus.

Mintalah seseorang untuk menjelaskan di mana kita 
dapat menemukan firman Kristus dalam kehidupan 
kita. (Beberapa jawaban yang mungkin adalah tulisan 
suci, perkataan para nabi modern, berkat bapa bangsa, 
dan dorongan Roh).

Tanya: Apa asas- asas yang Alma ajarkan kepada 
Helaman dengan menggunakan contoh Liahona? (Ja-
waban mungkin adalah sesuatu seperti asas berikut: 
Jika kita mengindahkan firman Yesus Kristus, itu 
akan mengarahkan kita untuk menerima kehi-
dupan kekal). Anda mungkin ingin membagikan ke-
saksian Anda bahwa mendengarkan dan mematuhi 
firman Tuhan akan mendatangkan berkat- berkat besar 
ke dalam kehidupan kita.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
beberapa kalimat yang menguraikan apa yang Anda pela-

jari dari penelaahan pelajaran yang Anda pilih untuk diajarkan.

 3. Tulislah yang berikut dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda: Saya telah memutuskan untuk mengajarkan 

pelajaran saya tentang Alma 37: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (tulislah ayat- 
ayat mana yang akan Anda ajarkan). Saya akan mengajar 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (tulislah siapa yang telah Anda pilih untuk dia-
jar) pada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (tulislah tanggal yang telah Anda jad-
walkan untuk mengajarkan pelajaran ini).

Penguasaan Tulisan Suci—Alma 37:35
Tandai Alma 37:35. Berusahalah untuk menghafalkan 
ayat ini. Kemudian lafalkan atau bacakan itu kepada 
orangtua atau orang dewasa lainnya yang dapat diper-
caya. Ajukan pertanyaan- pertanyaan berikut kepada 
orang ini:

• Bagaimana kepatuhan pada perintah- perintah Allah 
telah menolong Anda dalam kehidupan Anda?

• Apa nasihat yang Anda miliki bagi saya yang dapat 
menolong saya menjadi lebih bijak pada masa muda 
saya?

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
apa yang Anda pelajari dari orang yang Anda berbicara 

dengannya tentang Alma 37:35.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 37 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 19: HARI 4

Alma 38
Pendahuluan
Putra Alma, Siblon, melayani bersama dia sebagai misio-
naris kepada orang- orang Zoram. Sesudah misi ini, Alma 
mengungkapkan sukacita atas kekukuhan dan kesetiaan 
yang telah Siblon tunjukkan saat menderita penga-
niayaan di antara orang- orang Zoram. Alma bersaksi 
kepada Siblon tentang kuasa pembebasan Yesus Kristus 
dan menasihati dia untuk terus mengajarkan Injil.

Alma 38:1–3
Alma mengungkapkan sukacita atas kesetiaan Siblon
Ambillah waktu sebentar untuk memikirkan tentang 
suatu waktu ketika orangtua Anda merasakan sukacita 
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Siblon (Alma 
38:2–5)

Alma (Alma 
38:6–8)

Dia dibebaskan 
dari apa?

Bagaimana dia 
menerima berkat 
pembebasan?

Dari pengalaman Siblon, kita dapat belajar: Jika kita 
menanggung segala sesuatu dengan kesabaran 
dan kepercayaan kepada Allah, Dia akan mem-
bebaskan kita dari pencobaan, kesusahan, dan 
kesengsaraan serta mengangkat kita pada hari 
terakhir. Dari pengalaman Alma kita juga belajar: Un-
tuk menerima pengampunan akan dosa- dosa kita 
dan menemukan kedamaian bagi jiwa kita, kita 
harus menjalankan iman kepada Yesus Kristus dan 
mengupayakan belas kasihan- Nya.

karena keputusan yang baik yang Anda atau anggota 
keluarga lainnya buat atau karena cara Anda menjalani 
kehidupan Anda.

Bacalah Alma 38:1–3, dan carilah ungkapan yang 
menggambarkan bagaimana perasan Alma tentang 
Siblon dan mengapa. Tulislah beberapa ungkapan yang 
Anda temukan:   
 

Dari ayat- ayat ini kita belajar asas ini: Sewaktu kita 
memulai pada masa muda kita untuk menjadi 
kukuh dan setia dalam menaati perintah- perintah, 
kita dapat mendatangkan sukacita besar kepada 
orangtua kita.

 1. Gunakan beberapa saat untuk menanyakan kepada 
salah seorang dari orangtua Anda, wali, atau pemimpin 

Gereja bagaimana keputusan- keputusan Anda yang baik meme-
ngaruhinya. Tulislah jawaban mereka dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda.

Alma 38:4–9
Alma bersaksi tentang kuasa Juruselamat untuk 
membebaskan
Alma mengingatkan Siblon bahwa mereka berdua 
telah mengalami kuasa pembebasan Juruselamat, wa-
laupun dalam cara yang berbeda. Bacalah Alma 38:4–8, 
dan lengkapi bagan di bawah ini. Gunakan juga apa 
yang Anda ketahui tentang Siblon dari Alma 38:2–3 
dan apa yang telah Anda pelajari tentang Alma dari 
pasal- pasal lain dalam Kitab Mormon untuk menolong 
Anda melengkapi bagan tersebut.
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 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apakah yang Anda pelajari dari laporan Siblon dan Alma ten-
tang kuasa Juruselamat untuk membebaskan Anda?
 b. Pilihlah salah satu asas yang diperlihatkan dengan ketikan 
tebal dalam alinea sebelumnya, dan tulislah beberapa kalimat 
tentang bagaimana Anda dapat menerapkan asas itu dalam ke-
hidupan Anda.

Bacalah Alma 38:9, dan carilah apa yang Alma ingin-
kan Siblon pelajari. Anda mungkin ingin menandai 
sebuah ungkapan dalam ayat ini yang Anda merasa 
perlu untuk meringkas apa yang Alma inginkan untuk 
putranya pahami.

Pikirkan tentang suatu waktu ketika kuasa Jurusela-
mat membebaskan Anda dari pencobaan, kesusahan, 
atau ketidaklayakan. Apakah yang Anda lakukan 
untuk mengupayakan pembebasan itu? Apakah Anda 
memiliki pencobaan atau dosa dalam kehidupan Anda 
sekarang? Bagaimana Anda dapat berpaling kepada 
Juruselamat untuk pembebasan?

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Mengapa Anda pikir adalah pen-

ting bagi Anda untuk mengetahui bahwa satu- satunya “jalan 
atau sarana” yang dengannya Anda dapat diselamatkan adalah 
melalui Juruselamat? (lihat Alma 38:9).

Alma 38:10–15
Alma menasihat Siblon untuk terus mengembangkan sifat 
kesalehan
Pikirkan tentang seorang guru atau pemimpin Gereja 
yang telah memberikan pengaruh positif pada ke-
hidupan Anda. Pertimbangkan sifat- sifat dalam diri 
orang itu yang Anda kagumi.

Seperti yang tercatat dalam Alma 38:10–15, Alma men-
dorong Siblon untuk terus mengembangkan sifat- sifat 
yang akan menolong dia sewaktu dia terus mengajar-
kan Injil dan melayani orang lain. Nasihat yang Alma 
berikan kepada Siblon dapat berlaku kepada siapa pun 
yang ingin memengaruhi orang lain demi kebaikan 
melalui pelayanan, pengajaran, dan dengan cara- cara 
lainnya. Telaahlah Alma 38:10–15, dan identifikasikan 
nasihat apa pun yang Anda rasa dapat menjadi sangat 
bermanfaat bagi Anda. Anda mungkin ingin menandai 
apa yang Anda temukan.

 4. Di bawah ini adalah penuntun belajar untuk menolong 
Anda memahami lebih lanjut dan menerapkan nasihat 

Alma kepada putranya, Siblon (lihat Alma 38:10–15). Dari kolom 
kiri pilihlah dua atau tiga bagian dari nasihat Alma yang Anda 

rasa akan menjadi yang paling berharga bagi Anda. Lengkapi ke-
giatan belajar yang berhubungan di kolom kanan. Tulislah tang-
gapan Anda dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

Alma 38:10–12 Penuntun Belajar

Nasihat Alma Kegiatan Belajar

“Tekun[lah] dan 
berkepala dingin 
dalam segala hal” 
(Alma 38:10).

Seseorang yang tekun melakukan 
upaya yang konsisten dan penuh 
semangat dalam aktivitas kehidupan. 
Seseorang yang berkepala dingin 
menggunakan sikap sederhana 
dalam segala hal dan menjalankan 
pengendalian diri. Dalam jurnal pe-
nelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
mengapa kedua sifat ini diperlukan 
ketika melayani orang lain. Tulislah 
bagaimana Anda dapat lebih tekun 
atau berkepala dingin dalam satu bi-
dang atau lebih dari kehidupan Anda 
dan bagaimana dengan melakukan 
hal ini dapat menolong Anda mela-
yani orang lain dengan lebih efektif.

“Pastikanlah 
bahwa kamu tidak 
terangkat- angkat 
pada kesombongan; 
ya, pastikanlah 
bahwa kamu tidak 
sesumbar” (Alma 
38:11).

Kesombongan, dalam tulisan suci, 
adalah ketika seseorang menaruh 
kepercayaan yang lebih besar 
kepada dirinya sendiri daripada 
kepada Allah. Itu juga berarti bahwa 
seseorang berpikir bahwa dia lebih 
unggul daripada orang lain. Lawan 
dari kesombongan yang tidak benar 
ini adalah kerendahan hati. Mereka 
yang rendah hati berusaha untuk 
memikirkan orang lain dalam cara 
yang sama mereka memikirkan 
diri mereka sendiri, dan mereka 
mengasihi Allah dan menempatkan 
Dia terlebih dahulu dalam kehi-
dupan mereka. Tulislah dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda apa 
yang mungkin terjadi jika seorang 
anggota Gereja penuh kesom-
bongan dan penuh sesumbar dalam 
pemanggilannya. Pikirkan tentang 
pemanggilan Gereja Anda atau 
kesempatan lain yang Anda miliki 
untuk melayani. Tulislah satu atau 
dua cara Anda akan berupaya untuk 
menjadi rendah hati dan menghin-
dari kesombongan atau sesumbar 
sewaktu Anda melayani.
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Alma 38:10–12 Penuntun Belajar

Nasihat Alma Kegiatan Belajar

“Gunakanlah kebe-
ranian, tetapi tidak 
dengan kesewenang- 
wenangan” (Alma 
38:12).

Menjadi berani berarti menjadi yakin 
bahwa Allah bersama kita dan dapat 
menolong kita bertindak tanpa rasa 
takut dalam pelayanan- Nya. Menjadi 
sewenang- wenang dapat berarti 
memaksakan kepercayaan atau sikap 
kita kepada orang lain tanpa menjadi 
peka pada kebutuhan dan perasaan 
mereka. Dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda, tulislah mengapa 
Anda pikir Tuhan akan menginginkan 
kita untuk menjadi berani. Catatlah 
juga sebuah cara khusus di mana 
Anda dapat menerapkan nasihat 
untuk menggunakan keberanian 
tetapi tidak dengan kesewenang- 
wenangan sewaktu Anda berupaya 
untuk melayani orang lain. 

“[Kekanglah] segala 
nafsumu” (Alma 
38:12).

Mengekang berarti membimbing 
atau mengendalikan. Nafsu adalah 
emosi yang kuat. Renungkan 
pertanyaan- pertanyaan berikut dan 
catatlah jawaban Anda dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda: Me-
ngapa Anda pikir adalah penting bagi 
kita untuk mengekang nafsu kita—
dengan perkataan lain, membimbing 
atau mengendalikan emosi kita 
yang kuat? Menurut Anda apakah 
mengekang nafsu Anda dapat meno-
long Anda dipenuhi dengan kasih? 
Apakah yang akan Anda lakukan 
untuk mengikuti nasihat Alma untuk 
mengekang segala nafsu Anda?

“[Jauhkan diri] dari 
kemalasan” (Alma 
38:12).

Lihatlah “Malas, Kemalasan” dalam 
Penuntun bagi Tulisan Suci (scrip-
tures.lds.org) untuk mempelajari 
lebih banyak tentang apa artinya 
menjadi malas itu. Pilihlah dua dari 
ayat- ayat yang terdapat di bawah 
topik itu, dan telaahlah itu. Catatlah 
apa yang Anda pelajari dari ayat- ayat 
ini dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda. Tulislah bagaimana 
nasihat untuk menjauhkan diri dari 
kemalasan akan menolong Anda me-
layani orang lain dengan lebih efektif. 
Akhirnya, tulislah sebuah cara khusus 
di mana Anda akan berupaya untuk 
menjauhkan diri dari kemalasan.

Nasihat Alma kepada Siblon dalam Alma 38:10–15 
mengajarkan asas ini: Mengembangkan sifat- sifat 
yang saleh mempersiapkan diri kita untuk menga-
jar dan melayani orang lain. Renungkan bagaimana 
mengembangkan sifat- sifat yang saleh yang Anda baca 
dalam Alma 38 dapat memberkati kehidupan Anda 
dan kehidupan dari mereka di sekitar Anda.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 38 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 20: HARI 1

Alma 39
Pendahuluan
Alma menegur putranya yang tidak patuh, Korianton, 
yang telah meninggalkan pelayanan dan berbuat 
dosa seksual yang serius. Alma mengajarkan kepada 
Korianton keseriusan dari tindakannya dan mengung-
kapkan kekecewaannya bahwa Korianton bersalah 
dengan perbuatan keliru yang serius seperti itu. Alma 
memerintahkan Korianton untuk berhenti pergi men-
cari “nafsu matanya” dan bertobat (Alma 39:9). Pesan 
Alma kepada Korianton ditemukan dalam Alma 39–42.

Alma 39:1–6
Alma menjelaskan keseriusan dosa seksual kepada 
putranya, Korianton
Pertimbangkan pernyataan berikut: Beberapa dosa 
lebih serius daripada dosa- dosa lain.

 1. Tanggapi pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda: Apakah Anda sepakat 

bahwa beberapa dosa lebih serius daripada dosa- dosa lain. Me-
ngapa atau mengapa tidak?

Seperti yang tercatat dalam Alma 39, Alma memberi-
kan nasihat kepada putranya, Korianton, yang dapat 
menolong Anda memahami sifat serius dari dosa- dosa 
tertentu. Korianton telah menyertai Alma dan saudara 
lelakinya, Siblon, pergi ke misi untuk mengkhotbah-
kan Injil kepada orang- orang Zoram. Saat di sana, 
Korianton berbuat dosa seksual yang serius.
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Bacalah Alma 39:1–4, dan carilah apa yang Korianton 
telah keliru lakukan. Untuk menolong Anda mema-
hami ayat- ayat ini, mungkin bermanfaat untuk menge-
tahui bahwa perempuan sundal adalah wanita amoral 
atau pelacur. Adalah penting untuk dipahami bahwa 
“Tuhan tidak dapat memandang dosa dengan tingkat 
perkenanan yang paling kecil” (A&P 1:31); dosa- dosa 
seksual secara khusus adalah serius. Perhatikan juga 
bahwa Korianton dengan sengaja meninggalkan mi-
sinya untuk pergi mencari perempuan sundal, Isabel, 
yang menambah pada keseriusan dosanya.

Bacalah Alma 39:5, dan carilah bagaimana Alma 
menjelaskan keseriusan dosa seksual dibandingkan 
dengan dosa- dosa lain. Kekejian adalah sesuatu yang 
penuh dosa, jahat, atau bejat. Dari ayat- ayat ini kita 
belajar bahwa dosa seksual adalah kekejian dalam 
pandangan Tuhan. Renungkan mengapa Anda pikir 
dosa seksual berada pada peringkat berikutnya setelah 
pembunuhan dalam keseriusannya.

Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas 
Rasul memberikan penjelasan tentang mengapa dosa 
seksual adalah kekejian bagi Tuhan, “Dengan membe-
rikan keseriusan seperti itu pada selera jasmani yang 
dilimpahkan dengan sedemikian universalnya, apakah 
yang Allah coba untuk beri tahukan kepada kita tentang 
tempatnya dalam rencana- Nya bagi semua pria dan 
wanita? Saya menyampaikan kepada Anda, Dia mela-
kukan secara tepat yang—mengulas bahkan tentang 
rencana kehidupan itu sendiri. Secara jelas di antara 
masalah- masalah- Nya yang terbesar perihal kefanaan 
adalah bagaimana seseorang masuk ke dunia ini dan 
bagaimana seseorang keluar darinya. Dia telah mene-
tapkan batas yang sangat tegas dalam masalah- masalah 
ini” (“Personal Purity,” Ensign, November 1998, 76).

Bacalah alinea- alinea berikutnya, dan carilah dan 
tandai jawaban terhadap pertanyaan berikut: Apa saja 
berkat dari tetap murni secara seksual?

“Hubungan intim antara suami dan istri adalah indah 
serta sakral. Hal itu ditetapkan oleh Allah untuk pen-
ciptaan anak dan untuk pengungkapan kasih antara 
suami dan istri. Allah telah memerintahkan agar kein-
timan seksual hanya digunakan dalam pernikahan.

Ketika Anda murni secara seksual, Anda mempersi-
apkan diri Anda sendiri untuk membuat dan mema-
tuhi perjanjian- perjanjian sakral di bait suci. Anda 
mempersiapkan diri Anda sendiri untuk membangun 
sebuah pernikahan yang kuat serta untuk membawa 
anak- anak ke dunia sebagai bagian dari keluarga kekal 
dan penuh kasih. Anda melindungi diri Anda sendiri 
dari kerusakan rohani dan emosi yang datang dari ber-
hubungan intim dengan seseorang di luar pernikahan. 
Anda juga melindungi diri Anda sendiri dari penyakit 

berbahaya. Menjadi tetap murni secara seksual mem-
bantu Anda menjadi percaya diri serta benar- benar 
bahagia dan meningkatkan kemampuan Anda untuk 
membuat keputusan yang baik sekarang serta di masa 
depan” (Untuk Kekuatan Remaja [buklet, 2011], 35).

Sekarang bacalah alinea- alinea berikutnya, mencari 
jawaban terhadap pertanyaan berikut: Apa standar- 
standar Tuhan untuk tetap murni secara seksual?

“Standar- standar Tuhan mengenai kemurnian akhlak 
adalah jelas dan tidak berubah. Jangan melakukan 
hubungan seksual apa pun sebelum menikah, dan 
setialah sepenuhnya kepada pasangan Anda setelah 
menikah. Jangan biarkan media, teman sebaya, atau 
orang lain membujuk Anda bahwa hubungan intim 
sebelum pernikahan dapat diterima. Itu tidak benar. 
Dalam pandangan Allah, dosa seksual adalah sangat 
serius. Mereka mencemari kuasa sakral yang diberikan 
Allah kepada kita untuk menciptakan kehidupan. Nabi 
Alma mengajarkan bahwa dosa seksual adalah lebih 
serius daripada dosa lain apa pun kecuali membunuh 
atau menyangkal Roh Kudus (lihat Alma 39:5).

Jangan pernah melakukan apa pun yang dapat me-
nuntun pada pelanggaran seksual. Perlakukan orang 
lain dengan rasa hormat, bukan sebagai objek yang 
dapat digunakan untuk memuaskan nafsu serta hasrat 
egois. Sebelum menikah, jangan melakukan ciuman 
penuh nafsu, berbaring di atas orang lain, atau me-
nyentuh bagian- bagian pribadi serta suci dari tubuh 
orang lain, dengan atau tanpa pakaian. Jangan mela-
kukan apa pun yang membangkitkan berahi. Jangan 
membangkitkan emosi- emosi tersebut di dalam tubuh 
Anda sendiri. Perhatikan bisikan- bisikan Roh supaya 
Anda dapat menjadi bersih dan bajik. Roh Tuhan akan 
menarik diri dari seseorang yang melakukan pelang-
garan seksual.

Hindari situasi yang mengundang bertambahnya 
godaan, seperti kegiatan larut malam atau menginap 
yang jauh dari rumah atau kegiatan yang tidak ada 
pengawasan orang dewasa. Jangan berperan serta 
dalam diskusi atau media apa pun yang membang-
kitkan perasaan seksual. Jangan berperan serta dalam 
jenis pornografi apa pun. Roh dapat membantu Anda 
mengetahui kapan Anda berada dalam bahaya dan 
memberi Anda kekuatan untuk mengeluarkan diri 
Anda dari situasi tersebut. Beriman dan patuhilah nasi-
hat bajik dari orangtua serta pemimpin Anda.

Perilaku homoseksual dan lesbian adalah dosa serius. 
Jika Anda menemukan diri Anda berjuang dengan 
daya tarik sesama jenis atau Anda dibujuk untuk 
berperan serta dalam perilaku tidak pantas, carilah 
nasihat dari orangtua dan uskup Anda. Mereka akan 
membantu Anda.
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Korban perundungan seksual tidaklah berdosa dan 
tidak perlu bertobat. Jika Anda pernah menjadi korban 
perundungan, ketahuilah bahwa Anda tidak bersalah 
dan bahwa Allah mengasihi Anda. Bicaralah kepada 
orangtua Anda atau orang dewasa lain yang dapat 
dipercaya, dan carilah nasihat uskup Anda secepatnya. 
Mereka dapat mendukung Anda secara rohani serta 
membantu Anda untuk mendapatkan perlindungan 
dan bantuan yang Anda perlukan. Proses penyem-
buhan dapat memakan waktu. Percayalah kepada Juru-
selamat. Dia akan menyembuhkan Anda dan memberi 
Anda kedamaian.

Jika Anda tergoda untuk melakukan pelanggaran sek-
sual apa pun, carilah bantuan dari orangtua dan uskup. 
Berdoalah kepada Bapa di Surga, yang akan membantu 
Anda menolak godaan serta mengatasi pikiran dan 
perasaan yang tidak pantas. Jika Anda telah melakukan 
pelanggaran seksual, bicaralah kepada uskup Anda 
sekarang dan mulailah proses pertobatan sehingga 
Anda dapat menemukan kedamaian serta penemanan 
penuh dari Roh.

Buatlah komitmen pribadi untuk menjadi murni 
secara seksual. Melalui perkataan dan tindakan Anda, 
doronglah orang lain untuk melakukan yang sama” 
(Untuk Kekuatan Remaja, 35–37).

Renungkan pesan apa yang Anda rasa Tuhan ingin 
agar Anda untuk berfokus pada apa yang baru saja 
Anda baca. 

Alma 39:7–19
Alma mendorong Korianton untuk bertobat
Bayangkan sedang melakukan percakapan dengan 
orangtua Anda, pemimpin Remaja Putra atau Remaja 
Putri, atau uskup atau presiden cabang Anda ten-
tang pentingnya kemurnian seksual. Pertimbangkan 
bagaimana Anda mungkin menanggapi orangtua atau 
pemimpin Gereja Anda sewaktu mereka menasihati 
Anda tentang pentingnya tetap murni secara seksual. 
Bacalah Alma 39:7–8 untuk menemukan apa tujuan 
Alma untuk mengajar Korianton tentang keseriusan 
dosanya. Renungkan bagaimana tanggapan Anda 
terhadap nasihat orangtua atau pemimpin Gereja 
Anda akan dipengaruhi dengan mengetahui itu adalah 
ajakan yang penuh kasih untuk tetap murni atau ber-
tobat dan untuk menghindari penghakiman Allah.

Penatua D. Todd Christofferson dari 
Kuorum Dua Belas Rasul menguraikan 
mengapa orangtua, seperti Alma, menga-
jak anak- anak mereka untuk bertobat, 
“Ajakan untuk bertobat adalah suatu 
pernyataan kasih .… Jika kita tidak 

mengajak orang lain untuk berubah atau jika kita tidak 

menuntut pertobatan dari diri kita sendiri, kita gagal 
dalam kewajiban mendasar yang menjadi utang kita 
kepada satu sama lain dan kepada diri sendiri. Orang-
tua yang permisif, teman yang selalu memuaskan kita, 
pemimpin Gereja yang penuh rasa takut pada kenya-
taannya lebih khawatir mengenai diri mereka sendiri 
daripada kesejahteraan dan kebahagiaan orang yang 
dapat mereka bantu. Ya, seruan untuk pertobatan 
kadang dianggap sebagai sikap tidak toleransi atau 
menyinggung, dan bahkan mungkin dicela, tetapi 
dibimbing oleh Roh, itu pada kenyataannya merupa-
kan tindakan kepedulian yang sesungguhnya” (“Karu-
nia Ilahi Pertobatan,” Ensign atau Liahona, November 
2011, 39).

 2. Tulislah yang berikut dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda: Pertobatan mencakup …. Kemudian, sewaktu 

Anda menelaah Alma 39:9–14, buatlah sebuah daftar dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda tentang apa yang Alma ajar-
kan kepada Korianton tentang pertobatan yang dapat menolong 
melengkapi pernyataan ini.

Gunakan pertanyaan- pertanyaan dan ulasan berikut 
untuk menolong Anda memahami dan menerapkan 
nasihat Alma. Berusahalah untuk mengidentifikasi 
dan menuliskan sedikitnya satu kebenaran untuk 
masing- masing ayat yang terdapat di bawah yang 
dapat menolong melengkapi pernyataan dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda. Anda tidak perlu menja-
wab pertanyaan- pertanyaan dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda.

Bacalah Alma 39:9. (Alma 39:9 adalah ayat pengua-
saan tulisan suci. Anda mungkin ingin menandainya 
dengan cara yang khusus sehingga Anda dapat mene-
mukannya pada waktu mendatang). Apakah ungkapan 
“jangan lagi mengikuti nafsu matamu” dan “rintangi-
lah dirimu dalam segala hal ini” berkaitan dengan 
meninggalkan dosa?

Pada zaman kita, ungkapan “nafsu matamu” memiliki 
penerapan yang kuat pada amoralitas dan gambar 
atau hiburan yang adalah pornografi dalam cara apa 
pun. Ungkapan “rintangilah dirimu,” sebagaimana 
digunakan dalam Alma 39:9, berarti menolak diri 
Anda sendiri terhadap sesuatu. Ungkapan ini tidaklah 
lazim bagi kita dewasa ini. Meskipun demikian, pada 
zaman Joseph Smith, beberapa makna dari kata kerja 
merintangi adalah “menghapuskan; membatalkan .… 
Mengurungkan … ; menghentikan” (Noah Webster’s 
First Edition of an American Dictionary of the English 
Language, edisi faksimile [1967]). Jika kita menerap-
kan definisi- definisi ini pada apa yang Alma ajarkan 
kepada putranya, kita dapat memahami pentingnya 
menyingkirkan segala aspek kebakaan (termasuk 
sumber- sumber godaan amoralitas yang berada dalam 
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kendali kita) dari kehidupan kita, agar kita dapat “me-
warisi kerajaan Allah.” Apa saja cara yang para Orang 
Suci Zaman Akhir muda dewasa ini dapat lakukan 
untuk menarik garis bagi diri mereka sendiri dalam 
masalah kemurnian seksual dan menghindari untuk 
pergi mencari nafsu mata mereka?

Bacalah Alma 39:10. Bagaimana mengupayakan pe-
meliharaan rohani—dari orangtua, pemimpin Gereja, 
saudara kandung, atau teman- teman yang dapat 
dipercaya—dapat menolong seseorang bertobat?

Bacalah Alma 39:11–12, dan renungkan 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Apakah yang harus berubah dalam hati seseorang 
selama proses pertobatan sehingga dia tidak akan 
disesatkan lagi oleh iblis untuk berbuat dosa?

• Bagaimana menghindari pengejaran hal- hal yang 
sia- sia dan bodoh dapat menolong seseorang 
bertobat?

Bacalah Alma 39:13. Ingatlah bahwa Alma memberi 
tahu Korianton bahwa bilamana orang- orang Zoram 
pernah melihat tingkah laku Korianton mereka tidak 
akan memercayai perkataan Alma (lihat Alma 39:11). 
Mungkin bermanfaat untuk memahami bahwa dalam 
tulisan suci, ungkapan “berpaling kepada Tuhan” 
menunjukkan pertobatan. Pertobatan adalah “ke-
berpalingan hati dan kehendak kepada Allah” (Bible 
Dictionary, “Repentance”).

• Menurut Anda apakah artinya bertobat dengan 
segenap “pikiran, daya, dan kekuatan”?

• Ketika dosa- dosa kita memengaruhi orang lain, apa 
yang harus kita lakukan sebagai bagian dari perto-
batan kita?

• Ketika dosa serius telah diperbuat, mengapa penting 
untuk mengupayakan bantuan uskup atau presiden 
cabang?

Dari Alma 39:9–13 kita belajar: Pertobatan termasuk 
mengakui dan meninggalkan dosa- dosa kita serta 
berpaling kepada Tuhan dengan segenap pikiran, 
daya, dan kekuatan.

Renungkan apa yang Anda rasa Tuhan ingin Anda 
lakukan untuk lebih sepenuhnya memalingkan hati 
dan kehendak Anda kepada- Nya. Apakah yang dapat 
Anda lakukan hari ini untuk mulai bertindak pada 
dorongan- dorongan ini?

Tanpa Yesus Kristus dan Pendamaian- Nya, akan tidak 
mungkin bagi Anda untuk diampuni dari dosa- dosa 
Anda. Bacalah Alma 39:15–16, 19, dan carilah bagai-
mana Alma menguraikan pengetahuan bahwa Yesus 
Kristus akan datang untuk mengambil dosa- dosa dunia.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang mengapa kedatangan Yesus Kristus adalah berita 

baik bagi Korianton dan bagi Anda.

Penguasaan Tulisan Suci—Alma 39:9
Penatua Richard G. Scott dari Kuorum Dua Belas 
Rasul mengatakan yang berikut tentang menghafalkan 
tulisan suci:

“Mempelajari, merenungkan, menyelidiki, dan meng-
hafalkan tulisan suci adalah bagaikan mengisi kabi-
net dengan teman, nilai, dan kebenaran yang dapat 
dipanggil kapan pun, di mana pun di dunia.

Kekuatan yang besar dapat datang dari menghafal-
kan tulisan suci. Menghafalkan tulisan suci adalah 
membina pertemanan baru. Itu seperti menemukan 
individu baru yang dapat membantu pada saat dibu-
tuhkan, memberikan ilham dan penghiburan, serta 
menjadi sumber motivasi untuk perubahan yang 
diperlukan. (“Kekuatan Tulisan Suci,” Ensign atau Lia-
hona, November 2011, 6).

 4. Berusahalah untuk menghafalkan Alma 39:9. Dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah satu atau 

dua kalimat tentang bagaimana menghafalkan ayat ini dapat 
menjadi perlindungan bagi Anda saat ada godaan.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 39 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 20: HARI 2

Alma 40–41
Pendahuluan
Seperti yang tercatat dalam Alma 40–41, Alma meng-
ajar putranya, Korianton, ajaran- ajaran penting yang 
berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Alma 
menjelaskan bahwa melalui Pendamaian Yesus Kristus, 
seluruh umat manusia akan dibangkitkan. Alma juga 
mengajar Korianton tentang dunia roh tempat orang- 
orang mati, bergantung pada pilihan- pilihan mereka 
dalam kefanaan, menunggu di firdaus atau penjara 
roh sampai kebangkitan. Korianton belajar dari Alma 
bahwa rencana pemulihan tidak hanya kebangkitan 
jasmani, tetapi juga pemulihan rohani di mana kita 
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menerima akibat dari tindakan dan hasrat kita. Akhir-
nya, Alma menekankan bahwa inti dari rencana pe-
mulihan ini adalah kebenaran bahwa kejahatan tidak 
pernah dapat menuntun pada kebahagiaan nyata.

Alma 40
Alma mengajar Korianton tentang dunia roh dan 
kebangkitan
Bayangkan bahwa Anda memiliki seorang teman 
yang baru saja mengalami kematian dari orang yang 
dikasihi. Teman Anda, mengetahui bahwa Anda reli-
gius, telah datang kepada Anda dengan pertanyaan- 
pertanyaan berikut:

• Apakah yang memungkinkan bagi kita untuk hidup 
kembali? Siapakah yang akan dibangkitkan?

• Ke manakah kita pergi setelah kita meninggal, dan 
seperti apakah itu?

• Apakah kebangkitan itu? Apakah perbedaan antara 
tubuh fana kita dan tubuh yang dibangkitkan? Apa 
yang terjadi setelah kita dibangkitkan?

Informasi dalam Alma 40 dapat menolong menjawab 
pertanyaan- pertanyaan ini. Pasal ini adalah kelanjutan 
dari ajaran- ajaran Alma kepada putranya, Korianton. 
Korianton telah menjadi risau tentang kebangkitan 
orang mati.

 1. Bacalah ketiga petikan tulisan suci berikut. Pilihlah 
satu atau lebih dari petikan- petikan itu, dan jelaskan da-

lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda bagaimana apa yang 
Alma ajarkan menjawab pertanyaan terkait. (Jika Anda memiliki 
waktu pada akhir pelajaran, Anda mungkin ingin kembali dan 
meninjau apa yang Alma ajarkan dalam ayat- ayat lainnya).

 a. Telaahlah Alma 40:1–5. Apakah yang memungkinkan bagi 
kita untuk hidup kembali? Siapakah yang akan dibangkitkan?
 b. Telaahlah Alma 40:6–7, 11–14. Ke manakah kita pergi setelah 
kita meninggal, dan seperti apakah itu? (Ketika Alma mengajarkan 
bahwa roh dari semua orang “dibawa pulang kepada Allah itu yang 
memberi mereka kehidupan” [Alma 40:11], dia mengajarkan bahwa 
setelah kematian kita, tetapi sebelum kebangkitan kita, roh kita 
akan kembali ke dunia roh, bukan ke tujuan akhir setelah pengha-
kiman Allah. Mungkin berguna untuk memeriksa catatan kaki pada 
ayat 13 untuk memahami apa yang Alma maksudkan ketika dia 
merujuk pada “kegelapan luar.” Alma 40:14 juga menolong kita 
memahami bahwa rujukan pada kegelapan luar ini merujuk pada 
keadaan prakebangkitan yang biasanya kita sebut penjara roh dan 
bukan pada lokasi akhir atau permanen dari mereka yang dilaknat).
 c. Telaahlah Alma 40:21–26. Apakah kebangkitan itu? Apakah 
perbedaan antara tubuh fana kita dan tubuh yang dibangkitkan? 
Apa yang terjadi setelah kita dibangkitkan?

Merujuk pada Alma 40:11–12, Presiden George Q. 
Cannon dari Presidensi Utama menjelaskan bahwa 
Alma “tidak bermaksud untuk menyampaikan ga-
gasan bahwa mereka diantar dengan segera ke hadirat 
pribadi Allah. Dia secara jelas menggunakan ungkapan 
itu dalam pengertian yang memenuhi syarat” (Gospel 
Truth: Discourses and Writings of President George Q. 
Cannon, diseleksi oleh Jerreld L. Newquist, 2 jilid. 
[1957–1974], 1:73).

Penatua Neal A. Maxwell dari Kuorum Dua Belas Rasul 
menguraikan sebagian dari apa yang akan kita alami 
setelah kita dibangkitkan:

“Pada Hari Penghakiman … akan ada objektivitas yang 
inklusif. Bukan hanya kita akan memiliki apa yang 
Kitab Mormon sebut ‘ingatan kembali yang cemerlang’ 
dan ‘ingatan yang sempurna’ dari perbuatan buruk 
kita, tetapi hal- hal yang menyukakan akan ditam-
pilkan dan dipulihkan juga. Kita akan tahu ‘bahkan 
seperti kita mengetahui sekarang.’ (Alma 5:18; 11:43; 
lihat juga A&P 93:33). Kita akan melihat ‘dengan mata 
kepala sendiri’ (Mosia 12:22; 15:29) karena serang-
kaian informasi yang dibagikan.

Di antara ‘segala sesuatu [yang] akan dipulihkan’ 
(Alma 40:23) akan menjadi ingatan, termasuk, pada 
akhirnya, ingatan prafana kita. Pertimbangkan suka-
cita menjadi dipersatukan dalam pikiran dan hati oleh 
ingatan yang relevan dengan baik keadaan pertama 
maupun keadaan kedua.

Betapa meluapnya perasaan yang akan datang kepada 
kita pada waktu itu, ketika seorang Allah yang penuh 
kasih menganggapnya bijak bahwa ingatan- ingatan itu 
sepenuhnya dipulihkan! Luapan fakta yang membang-
kitkan semangat ini akan meningkatkan lebih jauh 
rasa penuh syukur kita atas betapa besar kepanjangsa-
baran Allah adanya dan atas kasih kebaikan hati dari 
pendamaian sukarela Yesus!” (Lord Increase Our Faith 
[1994], 103).
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Pemulihan adalah pemersatuan kembali roh dan 
tubuh, dengan segala sesuatu dipulihkan pada 
raganya yang tepat dan sempurna. Setelah kebang-
kitan kita masing- masing akan berdiri di hadirat Allah 
untuk dihakimi. Bacalah Alma 40:25–26, dan temukan 
uraian Alma tentang keadaan terakhir dari mereka 
yang memilih kebenaran dalam kehidupan ini seba-
gaimana dibandingkan dengan keadaan terakhir dari 
mereka yang memilih kejahatan. Pertimbangkan ba-
gaimana petikan ini dapat memengaruhi hasrat Anda 
untuk menjadi bersih di hadapan Allah.

Seperti yang tercatat dalam Alma 40:16–22, kebang-
kitan yang Alma bicarakan tentangnya adalah dalam 
hubungannya dengan waktu duniawi. Yesus Kristus 
adalah yang pertama yang dibangkitkan, tak lama 
setelah itu diikuti oleh orang- orang saleh yang per-
nah hidup dan mati sejak zaman Adam hingga zaman 
Kebangkitan Kristus (lihat Alma 40:16, 20; A&P 
133:54–55). Kebangkitan ini adalah apa yang Alma 
rujuk sebagai “kebangkitan pertama.”

Alma 41
Alma mengajar Korianton tentang rencana pemulihan
Pertimbangkan kebenaran yang Alma ajarkan tentang 
kebangkitan, dunia roh, dan penghakiman, pikirkan 
tentang bagaimana itu mungkin memengaruhi 
tindakan- tindakan seseorang apakah dia memercayai 
yang berikut:

• Tidak ada kehidupan setelah kematian.
• Setelah kita mati, kita akan dijadikan sempurna terle-

pas dari apakah pekerjaan kita baik atau jahat di bumi.
• Dalam penghakiman kita akan diberi pahala atas 

perbuatan baik kita dan dihukum atas perbuatan 
buruk kita.

Dalam Alma 41 kita belajar bahwa Korianton di-
bingungkan oleh apa yang sebagian orang ajarkan 
tentang kebangkitan. Pertimbangkan untuk menan-
dai ungkapan “jauh tersesat” dalam Alma 41:1, dan 
kemudian bacalah ayat ini dengan mencari apa yang 
menyebabkan sebagian orang tersesat. Untuk meno-
long Anda memahami ayat ini, mungkin bermanfaat 
bagi Anda untuk mengetahui bahwa memutarbalikkan 
tulisan suci berarti memelintir, memilin, atau mengu-
bah arti tulisan suci.

Apa konsep yang Alma katakan bahwa dia akan 
mengklarifikasi bagi Korianton?   
 

Pemulihan berarti membawa kembali lagi. Alma ingin 
Korianton memahami bahwa ada aspek jasmani dan ro-
hani dari apa yang dia sebut “rencana pemulihan” (Alma 
41:2). Selidiki Alma 41:2–5, dan tandai apa yang akan 

dipulihkan secara jasmani bagi kita setelah kematian dan 
apa yang akan dipulihkan secara rohani. (Dituntut dalam 
ayat- ayat ini berarti dibutuhkan atau perlu).

Apakah aspek jasmani dari rencana pemulihan yang 
disebutkan dalam Alma 41:2?   
 

Aspek rohani dari rencana pemulihan yang diuraikan 
dalam Alma 40:3–5 adalah: Kita akan dipulihkan 
apakah pada kebahagiaan ataupun kegetiran me-
nurut pekerjaan dan hasrat kita dalam kefanaan.

 2. Bayangkan bahwa Anda telah diminta untuk mengajar-
kan Alma 40:3–5 kepada kelas Pratama. Tulislah dalam 

jurnal penelaahan tulisan suci Anda bagaimana Anda akan menje-
laskan ajaran tentang pemulihan rohani dalam cara yang seder-
hana sehingga anak- anak dapat memahami apa yang Alma 
ajarkan.

Renungkan bagaimana pemahaman ajaran tentang 
pemulihan dapat dan hendaknya memengaruhi tin-
dakan dan hasrat Anda.

Sewaktu kita memahami ajaran tentang pemulihan, 
kita secara alami mulai khawatir tentang akibat yang 
akan datang karena dosa dan pilihan kita yang keliru. 
Adakah cara apa pun untuk mengubah akibat nega-
tif dari hasrat dan tindakan kita yang keliru? Alma 
menawarkan alasan untuk berharap kepada Korianton. 
Bacalah Alma 41:6–9, dan carilah apa yang dapat kita 
lakukan untuk memiliki kebaikan dan kebahagiaan di-
pulihkan kepada kita bahkan ketika kita telah berdosa 
secara serius. Anda mungkin ingin menandai kata atau 
ungkapan dalam Alma 41:6–7 yang menunjukkan kita 
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bertanggung jawab atas apa yang kita terima dalam 
kebangkitan. Pikirkan tentang pertanyaan berikut: Ber-
dasarkan pada ayat- ayat ini, dalam pengertian apakah 
kita adalah hakim kita sendiri?

Ada dari mereka yang berpikir bahwa mereka dapat 
kembali kepada Allah tanpa mengambil tanggung 
jawab pribadi atas tindakan- tindakan mereka. Mereka 
sering kali menyatakan bahwa pilihan- pilihan mereka 
yang penuh dosa adalah menyenangkan. Kadang- 
kadang mereka yang terlibat dalam dosa bahkan 
mungkin tampaknya bahagia. Tetapi bacalah Alma 
41:10, dan carilah apa yang Alma ajarkan tentang keja-
hatan. (Alma 41:10 adalah petikan penguasaan tulisan 
suci. Anda mungkin ingin menandainya dengan cara 
yang khusus sehingga Anda dapat menemukannya 
pada waktu mendatang).

 3. Dalam Alma 41:10, Alma bersaksi kepada putranya 
bahwa “kejahatan tidak pernah merupakan kebaha-

giaan.” Lengkapi tugas- tugas berikut dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda:
 a. Tulislah tentang mengapa Anda memercayai pernyataan 
Alma adalah benar.
 b. Tulislah sebuah contoh tentang bagaimana Setan mungkin 
berusaha untuk membujuk kita memercayai bahwa kita dapat 
melanggar perintah- perintah Allah dan masih bahagia.

Pertimbangkan untuk menuliskan pernyataan berikut 
dari Presiden Ezra Taft Benson dalam tulisan suci Anda 
di sebelah Alma 41:10, “Anda tidak dapat berbuat keliru 
dan merasa benar. Itu tidak mungkin!” (“A Message to 
the Rising Generation,” Ensign, November 1977, 30).

Alma 41:11 menjelaskan mengapa tidak mungkin 
untuk menjadi benar- benar bahagia ketika memilih 
yang keliru. Untuk menolong Anda memahami ayat 
ini, lengkapi bagan di bawah ini dengan mencocokkan 
masing- masing ungkapan tulisan suci dengan mak-
nanya. (Ketika Anda selesai, periksalah jawaban Anda 
dengan jawaban pada akhir pelajaran).

Kata atau ungkapan dari 
Alma 41:11 yang mengurai-
kan berada dalam “keadaan 
alami”

Makna

 ___ 1. “Dalam keadaan 
badani”

 A. Terbatas dan 
terbebani oleh 
dosa- dosa kita

 ___ 2. “Dalam empedu kepa-
hitan dan dalam ikatan 
kedurhakaan”

 B. Kekurangan 
kerekanan Roh Kudus

 ___ 3. “Tanpa Allah di dunia”  C. Dikuasai oleh 
kehendak daging

Sekarang ketika Anda telah mendefinisikan istilah- 
istilah ini, bacalah Alma 41:11 lagi untuk mengidenti-
fikasi mengapa tidak mungkin menjadi bahagia saat 
membuat pilihan yang keliru. Sebagian orang yang me-
milih kejahatan mungkin berpikir mereka bahagia pada 
saat ini, tetapi pilihan- pilihan mereka pada akhirnya 
akan menuntun pada dukacita dan ketidakbahagiaan.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Mengapa Anda pikir bahwa berada dalam “keadaan alami,” 
atau penuh dosa atau “keadaan badani,” bertentangan dengan 
sifat kebahagiaan?
 b. Apa saja contoh mengapa para remaja mungkin menemukan 
diri mereka kekurangan kerekanan Roh Kudus, menjadi terbatas 
atau terbebani oleh dosa- dosa mereka, atau menjadi dikuasai 
oleh daging?

Bacalah Alma 41:12, dan carilah pertanyaan yang Alma 
ajukan kepada Korianton tentang pemulihan. Seka-
rang bacalah Alma 41:13, dan tandai bagaimana Alma 
menjawab pertanyaan ini.

 5. Bayangkan berbicara dengan seorang teman yang 
ingin menjadi bahagia tetapi memilih untuk bertindak da-

lam cara yang bertentangan dengan perintah- perintah Tuhan. 
Dengan menggunakan ajaran tentang pemulihan yang telah 
Anda telaah hari ini, jelaskan dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda mengapa dia tidak mengalami kebahagiaan dan apa 
yang harus dilakukan untuk menjadi benar- benar bahagia.

Bumerang adalah alat yang aslinya digunakan untuk 
berburu. Karena bentuknya, ketika dilemparkan secara 
benar, itu kembali kepada orang yang 
melemparkannya. BacalahAlma 
41:14–15, mencari bagaimana 
bumerang mungkin me-
nyimbolkan kebenaran 
yang diajarkan dalam 
ayat- ayat ini. Anda mung-
kin ingin menandai ung-
kapan “menghasilkan” dalam 
ayat 15. Pertimbangkan suatu 
waktu ketika Anda pernah mengha-
silkan kebaikan atau belas kasihan atau 
kebaikan hati dan menerimanya kembali.

Apakah salah satu tindakan benar yang ingin 
Anda hasilkan kepada orang lain atau sikap benar 
yang Anda ingin orang lain lihat pada diri Anda yang 
Anda ingin menerimanya kembali dari orang lain? Apa 
gol yang dapat Anda tetapkan untuk “menghasilkan” 
salah satu sikap atau tindakan ini?   
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Penguasaan Tulisan Suci—Alma 41:10
 6. Bacalah Alma 41:10, dan tulislah yang berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Jika kejahatan tidak 

pernah merupakan kebahagiaan, maka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  akan se-
lalu menuntun pada kebahagiaan. Tulislah sebuah kata di bagian 
kosong yang paling baik untuk melengkapi kalimat itu. Sekarang 
daftarlah sejumlah tindakan saleh yang Anda rasa juga akan se-
suai di bagian kosong itu (sebagai contoh, melayani orang lain). 
Tulislah kesaksian Anda tentang bagaimana Anda pernah melihat 
beberapa tindakan saleh ini menuntun pada kebahagiaan.

Adalah penting untuk dipahami bahwa kebahagiaan 
yang datang dari kesalehan tidak selalu langsung, 
terus- menerus, atau berkelanjutan di sini dalam 
kefanaan. Meskipun demikian, kedamaian dan ke-
bahagiaan akan selalu datang dalam cara dan waktu 
Tuhan kepada individu yang selaras dengan ajaran dan 
perintah- Nya.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 40–41 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya: 
 

Jawaban terhadap kegiatan mencocokkan: (1) c, (2) a, 
(3) b.

UNIT 20: HARI 3

Alma 42
Pendahuluan
Alma mengakhiri nasihatnya kepada putranya, 
Korianton, yang sedang mengalami pergumulan de-
ngan menjelaskan bahwa Bapa Surgawi menyediakan 
jalan bagi mereka yang berdosa untuk mendapatkan 
belas kasihan. Dia mengajarkan kepada putranya 
tentang hukuman yang dituntut hukum keadilan bagi 
dosa. Dia kemudian bersaksi bahwa Yesus Kristus akan 
“memenuhi tuntutan keadilan” (Alma 42:15) dengan 
menanggung bagi semua orang yang telah berdosa 
dan bersedia untuk bertobat. Tuhan memberikan belas 
kasihan kepada yang menyesal (orang yang bertobat).

Alma 42:1–14
Alma mengajarkan Korianton tentang hukum keadilan
Tutuplah mata Anda sejenak dan renungkan seperti 
apa rasanya ketika waktunya tiba untuk Penghakiman 
Terakhir Anda. Sewaktu Anda meninjau kehidupan 
Anda, apakah Anda ingin Penghakiman Terakhir men-
jadi adil? Mengapa Anda menginginkan penghakiman 
Anda menjadi adil?

Sekarang, pertimbangkan apa artinya kata adil. Satu 
definisi dari adil mencakup memperoleh apa yang 
Anda berhak dapatkan; gagasan kepatutan berkaitan 
dengan istilah tulisan suci keadilan.

 1. Gambarlah perangkat timbangan yang sederhana da-
lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda seperti yang di-

perlihatkan di sini. Kemudian tulislah kata Keadilan di bawah 
gambar Anda. Tinggalkan ruang dalam jurnal Anda untuk menca-
kup label- label lain pada gambar Anda sewaktu Anda melanjut-
kan pelajaran.

Untuk menolong Anda memahami dengan lebih baik 
konsep keadilan, bacalah penjelasan berikut dari Pena-
tua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul:

“Keadilan memiliki banyak arti. Satu 
adalah keseimbangan. Simbol populer 
dari keadilan adalah timbangan dalam 
keseimbangan ….

… Gagasan tentang keadilan seperti apa 
yang seseorang berhak dapatkan ada-

lah dalil dasar dari semua tulisan suci yang berbicara 
tentang manusia dihakimi menurut pekerjaan mereka” 
(“Sins, Crimes, and Atonement” [address to CES religi-
ous educators, Februari 7, 1992], 1).

Putra Alma, Korianton, dicemaskan tentang keadilan 
Penghakiman Terakhir. Bacalah Alma 42:1, dan tandai 
apa yang Korianton pikirkan akan tidak patut atau 
tidak adil tentang Penghakiman Terakhir.

Ingatlah bahwa Korianton telah berbuat berbagai dosa, 
yang beberapa di antaranya sangat serius (lihat Alma 
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Alma 42:15–31
Alma mengajarkan kepada Korianton tentang rencana 
belas kasihan
Salah satu sifat Allah adalah bahwa Dia adil. Tuntutan 
keadilan menghukum setiap anak Bapa Surgawi dan 
tidak akan memperkenankan siapa pun dari kita untuk 
berdiam bersama- Nya dalam keadaan penuh dosa. 
Pertimbangkan pertanyaan berikut: Adakah suatu 
cara bagi tuntutan keadilan ini untuk dihapuskan atau 
dihilangkan?

Banyak orang mungkin menanggapi pertanyaan ini 
dengan menyarankan bahwa jika kita bertobat, kita 
tidak akan harus menderita akibat dari dosa- dosa kita. 
Walaupun jawaban ini pada akhirnya benar, adalah 
penting untuk dipahami bahwa menghapuskan atau 
mengampuni akibatnya akan tidak adil karena tun-
tutan keadilan tidak akan dipenuhi. Alma mengajarkan 
bahwa penghilangan hukuman tanpa memuaskan 
tuntuan keadilan tidaklah mungkin.  Bacalah Alma 
42:25, dan carilah apa yang akan terjadi jika Allah 
semata- mata menyingkirkan akibat bagi dosa dan 
meninggalkan keadilan tak terpuaskan.

Renungkan pertanyaan berikut sebelum membaca 
Alma 42:15 untuk menemukan jawabannya: Jika hu-
kuman bagi dosa- dosa kita tidak dapat disingkirkan, 
bagaimana kita akan memperoleh kedamaian suara 
hati dan dipulihkan ke hadirat Allah?

Mungkin bermanfaat 
untuk memahami bahwa 
ungkapan “memenuhi 
tuntutan keadilan” 
berarti memuaskan atau 
membayar untuk hu-
kuman tuntutan keadilan.

Dari Alma 42:15 kita 
belajar: Pendamaian 
Yesus Kristus memuas-
kan tuntutan keadilan 
sehingga belas kasihan 
dapat dikaruniakan 
kepada orang yang ber-
tobat. Lengkapi gambar 
timbangan yang Anda 
gambar dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci 
Anda dengan menulis-
kan Terpuaskan oleh belas 
kasihan—Pendamain Yesus 
Kristus di bawah ung-
kapan “Hukuman ….”

Merenungkan pertanyaan se-
waktu Anda menelaah tulisan 
suci menuntut Anda berpikir, 
yang selanjutnya mendorong 
hasrat Anda untuk menyelidiki 
tulisan suci untuk mempero-
leh jawaban. Pertimbangkan 
untuk menuliskan beberapa 
dari pertanyaan- pertanyaan 
Anda sendiri untuk direnung-
kan sewaktu Anda menelaah 
tulisan suci. Merenungkan tu-
lisan suci akan meningkatkan 
kemampuan Anda untuk me-
mahami asas dan kebenaran 
serta menerapkannya bagi 
kehidupan Anda sendiri.

Merenungkan 
Pertanyaan

39:2–3); oleh karena itu, Korianton mungkin meng-
hendaki atau mengharapkan bahwa tidaklah adil bagi 
mereka yang telah berdosa untuk dihukum.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
mengapa Anda pikir mereka yang belum bertobat dari 

dosa- dosa mereka cemas tentang menerima “apa yang seseo-
rang berhak dapatkan” pada penghakiman. 

Dalam Alma 42:2–11, Alma menanggapi kerisauan 
Korianton dengan menjelaskan bahwa Kejatuhan 
Adam mendatangkan kematian jasmani (berpisahnya 
tubuh dan roh pada kematian tubuh) serta kematian 
rohani (berpisahnya dari Allah karena dosa). Dengan 
demikian perlulah bahwa sebuah rencana ditegak-
kan untuk memulihkan kembali umat manusia dari 
keadaan mereka yang terjatuh. Jika tidak seluruh umat 
manusia akan tetap dalam keadaan penuh dosa dan 
sengsara selamanya menurut tuntutan keadilan.

Bacalah Alma 42:12, dan identifikasikan apa yang 
menyebabkan umat manusia memasuki keadaan me-
reka yang terjatuh. Sekarang bacalah Alma 42:14, dan 
tandai akibat dari ketidakpatuhan kita yang dituntut 
oleh keadilan. Pada gambar timbangan yang Anda 
gambar dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tu-
lislah Pelanggaran—ketidakpatuhan atau dosa di bawah 
timbangan kiri dan Hukuman—disingkirkan dari hadirat 
Allah di bawah timbangan kanan.

 3. Bacalah Alma 42:18. Dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda, jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Menurut Anda apakah artinya memiliki “penyesalan suara 
hati”(Alma 42:18)?
 b. Apakah yang dapat penyesalan suara hati tuntun untuk kita 
lakukan?

Dari apa yang Alma ajarkan, apakah yang hukum ke-
adilan tuntut ketika seorang individu tidak patuh? (Ka-
rena ketidakpatuhan kita, hukum keadilan menuntut 
bahwa kita mengalami penyesalan dan disingkirkan 
dari hadirat Allah). Renungkan sejenak suatu waktu 
ketika Anda mengalami penyesalan dan dukacita atau 
penarikan diri Roh Kudus karena sesuatu yang keliru 
Anda lakukan. Bayangkan bahwa perasaan berlipat 
ganda oleh sesuatu yang pernah keliru Anda lakukan, 
dan kemudian bayangkan perasaan itu tinggal ber-
sama Anda selamanya.

Berdasarkan pada apa yang Alma ajarkan, apakah 
Anda ingin Penghakiman Terakhir akan semata- mata 
berdasarkan pada keadilan? Apakah Anda ingin 
memperoleh apa yang Anda “berhak dapatkan” untuk 
hal- hal yang telah keliru Anda lakukan?
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 4. Bayangkan Anda memiliki seorang teman yang telah 
berjuang di bawah beban yang tercipta karena dosa- 

dosanya. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah ba-
gaimana Anda akan menjelaskan kepada teman Anda bagaimana 
Pendamaian Yesus Kristus memperkenankan belas kasihan dika-
runiakan kepada kita masing- masing.

Renungkan apa artinya bagi Anda untuk mengetahui 
bahwa Juruselamat secara rela menderita hukuman 
tuntutan keadilan menggantikan tempat Anda se-
hingga Anda dapat diberi belas kasihan?

Bacalah Alma 42:22–24, dan tandai apa yang Yesus 
Kristus tuntut supaya belas kasihan dikaruniakan 
bagi kita. Ungkapan “benar- benar menyesal” dalam 
ayat 24 berarti orang yang bertobat dengan tulus. 
Berdasarkan pada apa yang telah Anda baca, lengkapi 
asas berikut: Jika kita bertobat, kita akan menerima 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  melalui Pendamaian Yesus Kristus.

Presiden Boyd K. Packer, Presiden Kuorum Dua Belas 
Rasul, merujuk kepada Yesus Kristus sebagai perantara. 
Perantara adalah seseorang yang berdiri di antara dua 
pihak untuk menolong membereskan sebuah konflik. 
Sewaktu Anda membaca perkataannya, carilah ba-
gaimana Juruselamat diperlukan untuk belas kasihan 
yang akan dikaruniakan bagi si pendosa:

“Melalui hukum kekal, belas kasihan 
tidak dapat dikaruniakan kecuali ada 
seseorang yang baik bersedia maupun 
mampu menanggung utang kita dan 
membayar harga serta mengatur syarat- 
syaratnya bagi penebusan kita.

Kecuali ada seorang perantara, kecuali kita memiliki 
seorang teman, bobot keadilan penuh yang tanpa ke-
lembutan, tak simpatik, harus, secara pasti harus jatuh 
pada kita. Ganjaran penuh untuk setiap pelanggaran, 
bagaimanapun kecilnya atau bagaimanapun dalamnya, 
akan dituntut dari kita sampai yang paling jauh.

Tetapi ketahuilah ini: Kebenaran, kebenaran yang 
mulia, mempermaklumkan ada seorang Perantara 
yang demikian ….

Melalui Dia belas kasihan dapat sepenuhnya dikaru-
niakan kepada kita masing- masing tanpa melanggar 
hukum keadilan yang kekal ….

Pemberian belas kasihan tidak akan secara otomatis. 
Itu akan melalui perjanjian dengan- Nya. Itu akan 
menjadi ketentuan- Nya, ketentuan- Nya yang murah 
hati” (“The Mediator,” Ensign, Mei 1977, 55–56).

Sewaktu Alma mengakhiri pembicaraannya dengan 
Korianton, dia meringkas segala hal yang dia telah ber-
usaha untuk ajarkan kepada putranya. Bacalah Alma 
42:26–31, dan tandai apa yang Alma hasratkan bagi 
Korianton sewaktu dia memahami ajaran dan asas 

yang Alma ajarkan kepadanya dalam pasal ini. Perhati-
kan hasrat Alma bagi Korianton untuk tidak membuat 
dalih bagi dosa- dosanya, tetapi sebaliknya bagi dia 
untuk membiarkan ajaran dan asas yang berkaitan 
dengan keadilan, belas kasihan, dan Pendamaian “me-
miliki dampak penuh dalam hati[nya]” (Alma 42:30). 
Bagaiamana Anda dapat membiarkan ajaran dan asas 
ini memiliki dampak penuh dalam hati Anda?

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
pemikiran Anda tentang pertanyaan berikut: Jika Anda 

dapat secara pribadi mengungkapkan rasa syukur Anda kepada 
Juruselamat untuk pengurbanan- Nya atas nama Anda, apakah 
yang akan Anda katakan kepada- Nya?

Adalah penting untuk mengetahui bahwa Korianton 
bertobat dan pada akhirnya memberikan dampak be-
sar pada pertumbuhan Gereja (lihat Alma 49:30).

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 42 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 20: HARI 4

Alma 43–44
Pendahuluan
Dalam Alma 43–44, Mormon mulai menuliskan 
tentang peperangan antara orang- orang Laman dan 
orang- orang Nefi. Sewaktu Alma dan para putranya 
melanjutkan untuk melayani orang- orang, orang- 
orang Zoram bergabung dengan pasukan orang 
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Dalam Alma 43:1–4, terlepas dari upaya Alma untuk 
membawa orang- orang Zoram kembali ke dalam 
Gereja, sebagian besar dari mereka bergabung dengan 
orang- orang Laman dalam persiapan mereka untuk 
menyerang orang- orang Nefi. Bacalah Alma 43:5–8, 
dan identifikasikan “rancangan” (rencana) pemim-
pin orang Laman, Zerahemna. Anda mungkin ingin 
menandai maksud- maksud Zerahemna sewaktu Anda 
menemukannya. Renungkan bagaimana rancangan 
atau hasrat Zerahemna bagi orang- orang Nefi mung-
kin seperti rancangan yang mungkin Setan miliki bagi 
Anda.

Berikutnya bacalah Alma 43:9–11, dan identifikasikan 
rancangan dan hasrat orang- orang Nefi. Sekarang 
renungkan bagaimana hasrat ini mungkin serupa 
dengan hasrat benar yang Anda miliki.

Panglima Moroni, panglima utama pasukan Nefi, 
mempersiapkan orang- orangnya untuk mempertahan-
kan negeri dan keluarga mereka dari maksud- maksud 
jahat Zerahemna. Bacalah Alma 43:16–19, mencari 
persiapan apa yang dilakukan Panglima Moroni dan 
orang- orang Nefi.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, gambar-
lah dua dari hal- hal yang Moroni berikan kepada orang- 

orangnya untuk mempersiapkan mereka bagi perang.

Sekarang bacalah Alma 43:20–22 untuk menemukan 
bagaimana orang- orang Laman bereaksi terhadap per-
siapan orang Nefi. Renungkan mengapa orang- orang 
Laman menarik kembali serangan mereka meskipun 
mereka menang jumlah dari orang- orang Nefi.

Sewaktu kita menelaah laporan tentang pertempuran 
fisik dalam Kitab Mormon, kita dapat mempersama-
kannya dengan pertempuran rohani yang kita hadapi.

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Apakah yang dapat Anda pelajari 

dari persiapan Moroni untuk berperang tentang mempertahan-
kan diri Anda sendiri terhadap serangan dan godaan Setan?

Setelah orang- orang Laman mundur, Moroni tidak 
tahu di mana musuhnya akan menyerang berikutnya. 
Jika Anda Moroni, apakah yang mungkin Anda laku-
kan untuk berusaha mempersiapkan diri bagi serangan 
yang lain?   
 

Bacalah Alma 43:23–24 untuk menemukan apa yang 
Moroni lakukan.

Dari teladan Moroni kita belajar: Jika kita mencari 
dan mengikuti nasihat kenabian, kita akan da-
pat dengan lebih baik untuk mempertahankan 
diri kita terhadap musuh. Sama seperti Nabi Alma 

Laman untuk menyerang orang- orang Nefi. Panglima 
Moroni menunjukkan iman dan kebijaksanaan dalam 
membela orang- orang Nefi melawan pasukan orang 
Laman. Meskipun mereka menang jumlah, persiapan 
pasukan orang Nefi dan iman mereka kepada Yesus 
Kristus memberi mereka keunggulan dalam pertem-
puran. Ketika mereka tahu mereka akan dikalahkan, 
orang- orang Laman membuat perjanjian perdamaian 
dan pergi dari negeri itu untuk suatu masa.

Alma 43
Persiapan dan strategi Panglima Moroni membantu 
menggagalkan rancangan pasukan orang Laman 

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
sebuah daftar tentang beberapa dari rencana, gol, dan 

hasrat Anda untuk masa depan Anda. Sewaktu Anda menulis, 
pertimbangkan untuk memasukkan gol dan hasrat rohani, seperti 
misi, pernikahan bait suci, dan keluarga.

Setelah Anda selesai menulis daftar Anda, identifika-
sikan hasrat dan gol yang Anda rasa Setan tidak akan 
menginginkan Anda untuk mencapainya. Sewaktu 
Anda menelaah Alma 43–44, carilah asas- asas yang 
akan menolong Anda mencapai gol- gol Anda yang 
benar terlepas dari upaya musuh untuk menghalangi 
keberhasilan Anda.
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dapat memberi tahu Moroni bagaimana membela 
orang- orang Nefi melawan musuh mereka, para nabi 
Tuhan dewasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana 
mempertahankan diri kita terhadap serangan rohani 
dari musuh.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
beberapa kalimat tentang nasihat kenabian apa yang te-

lah diberikan pada zaman akhir bahwa, jika Anda mengindah-
kannya, dapat menolong Anda mempertahankan diri Anda dari 
rancangan dan godaan Setan.

Seperti yang tercatat dalam Alma 43:25–43, Moroni 
bertindak berdasarkan pengetahuan yang dia terima 
dari nabi dengan membagi pasukannya dan menyem-
bunyikan mereka di sepanjang jalan dari orang- orang 
Laman yang mendekat. Sewaktu orang- orang Laman 
mendekat, setengah dari pasukan orang Nefi menye-
rang dan menghalau orang- orang Laman ke Sungai 
Sidon. Setelah orang- orang Laman menyeberangi 
sungai, setengah pasukan orang Nefi yang lain me-
nyerang. Ketika orang- orang Laman melihat mereka 
terkepung, mereka berperang dengan garang sehingga 
orang- orang Nefi mulai bimbang.

Anda dapat mempelajari asas- asas tentang bagai-
mana mencapai gol dan hasrat Anda yang benar dari 
menelaah sisa dari Alma 43. Bacalah Alma 43:43–54, 

dan bandingkan sumber- sumber kekuatan baik bagi 
orang- orang Laman maupun orang- orang Nefi.

Renungkan mana yang lebih baik tentang alasan 
orang- orang Nefi berperang daripada alasan orang- 
orang Laman. Sewaktu kita membandingkan Moroni 
dan pasukannya yang setia dengan pertempuran kita 
melawan musuh, kita belajar bahwa sewaktu kita 
berdoa untuk memperoleh bantuan dalam menca-
pai rencana dan hasrat kita, Allah akan menolong 
kita mencapainya.

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
suatu waktu ketika Anda memperoleh bantuan Tuhan da-

lam mencapai gol- gol Anda yang benar.

Alma 44
Setelah kemenangan orang Nefi, Panglima Moroni 
memerintahkan orang- orang Laman membuat perjanjian 
perdamaian
Ingatlah bahwa dalam Alma 43 ketika Panglima 
Moroni melihat bahwa orang- orang Laman terkepung 
dan ketakutan, dia memerintahkan orang- orangnya 
untuk berhenti berperang. Bacalah perkataan Moroni 
dalam Alma 44:1–6, dan carilah kepada siapa Moroni 
memuji atas kemenangan orang Nefi.

 6. Berdasarkan pada kesaksian Moroni dalam Alma 
44:4–6, tulislah sebuah kebenaran dalam jurnal penela-

ahan tulisan suci Anda yang dapat menolong Anda menghadapi 
pertempuran rohani Anda.

Presiden Boyd K. Packer, Presiden Kuorum Dua Belas 
Rasul, menjanjikan kepada kaum remaja bahwa Tuhan 
akan melindungi mereka sewaktu mereka tetap setia. 
Sewaktu Anda membaca perkataannya, tandai bagian- 
bagian yang menghibur Anda dan yang Anda rasa 
berlaku bagi Anda.

“Remaja saat ini dibesarkan di wilayah 
musuh dengan standar moralitas yang 
menurun. Namun sebagai hamba Tuhan, 
saya berjanji Anda akan dilindungi dan 
ditangkis dari serangan musuh jika Anda 
mengindahkan bisikan yang berasal dari 

Roh Kudus.

Berpakaianlah dengan sopan; berbicaralah dengan 
khidmat; dengarkan musik yang menyemangati. Hin-
dari semua tindakan amoral dan praktik yang meren-
dahkan secara pribadi. Kendalikan kehidupan Anda 
dan perintahkan diri Anda untuk gigih. Karena kami 
sangat mengandalkan Anda, Anda akan sangat di-
berkati. Anda tidak pernah jauh dari pandangan Bapa 
Surgawi terkasih Anda”(“Nasihat kepada Remaja,” 
Ensign atau Liahona, November 2011, 18).
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Dalam Alma 44:7–10, Zerahemna menyatakan bahwa 
dia tidak percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan 
orang- orang Nefi. Dia menawarkan untuk membiar-
kan orang- orang Laman menyerahkan senjata mereka, 
tetapi dia menolak membuat perjanjian perdamaian. 
Bacalah tanggapan Moroni dalam Alma 44:11. Per-
timbangkan mengapa Anda pikir adalah penting bagi 
Moroni untuk membiarkan orang- orang Laman mem-
buat perjanjian perdamaian.

Saat banyak orang Laman membuat perjanjian perda-
maian, Zerahemna mengerahkan sisa orang- orangnya 
untuk berjuang melawan pasukan Moroni. Sewaktu 
orang- orang Nefi menyerang orang- orang Laman dan 
mulai membunuh mereka, Zerahemna melihat bahwa 
kehancuran pasukannya tinggal sebentar lagi dan 
berjanji untuk masuk ke dalam perjanjian perdamaian 
(lihat Alma 44:12–20).

 7. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
bagaimana Anda akan menerapkan beberapa asas dan 

kebenaran yang Anda pelajari dalam pelajaran ini untuk melin-
dungi diri Anda terhadap godaan dan serangan musuh serta un-
tuk mencapai hasrat dan gol Anda yang benar.

 8. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 43–44 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 21: HARI 1

Alma 45–49
Pendahuluan
Setelah Alma memberikan petunjuk- petunjuk ter-
akhirnya kepada putranya, Helaman, dia pergi dari 
orang- orang Nefi dan tidak pernah terdengar lagi. Se-
lama masa sulit mengikuti orang- orang Nefi, Helaman 
dan Panglima Moroni menjadi pemimpin rohani dan 
militer mereka. Pemimpin orang Laman, Amalikia, 
dengan mementingkan diri mengejar hasratnya yang 
tidak benar, dengan menggunakan taktik menyeru-
pai yang dari iblis. Panglima Moroni mempersiapkan 
orang- orangnya untuk setia kepada Allah selama masa 
berbahaya itu.

Alma 45
Helaman memercayai perkataan ayahnya, Alma, dan 
memulai pelayanannya
Ingatlah sebuah wawancara yang pernah Anda alami 
dengan orangtua atau pemimpin imamat. Pikirkan ten-
tang jenis pertanyaan yang diajukan kepada Anda. Se-
belum Alma pergi dari negeri itu, dia mengajukan tiga 
pertanyaan penting kepada Helaman. Bacalah Alma 
45:2–7, serta identifikasikan dan tandai pertanyaan- 
pertanyaan ini. (“Perkataan” Alma yang dirujuk dalam 
ayat 2 dapat ditemukan dalam Alma 37:1). Pikirkan 
tentang bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan- 
pertanyaan Alma: Percayakah Anda pada tulisan suci? 
Percayakah Anda kepada Yesus Kristus? Akankah Anda 
menaati perintah- perintah?

Setelah Helaman menyatakan kesaksiannya, Alma 
berbicara kepadanya tentang masa depan orang- orang 
Nefi. Dia bernubuat tentang kehancuran mereka dan 
kehancuran orang- orang lain mana pun yang akan 
menjadi matang dalam kedurhakaan di negeri yang 
terpilih ini. Bacalah Alma 45:16, dan pertimbangkan 
kebenaran berikut dalam ayat ini: Tuhan tidak dapat 
memandang dosa dengan tingkat perkenanan yang 
terkecil.

Untuk menolong Anda memahami asas ini, ingatlah 
bahwa melalui Pendamaian- Nya, Juruselamat memba-
yar harga bagi semua dosa kita jika kita mau bertobat 
dan mengupayakan pengampunan- Nya. Allah tidak 
menoleransi dosa dalam tingkat apa pun. Meskipun 
demikian, karena Juruselamat bersedia untuk men-
derita atas nama kita, kita tidak harus menderita bagi 
dosa- dosa kita jika kita bertobat.

Bacalah Ajaran dan Perjanjian 1:31–33. Anda mung-
kin ingin menulis ayat- ayat ini sebagai rujuk silang di 
dekat Alma 45:16.
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 1. Tanggapi pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimana perasaan Anda ten-

tang Juruselamat ketika Anda memikirkan tentang kesediaan- Nya 
untuk membayar harga dari dosa- dosa Anda?

Seperti yang tercatat dalam Alma 45:20–24, Helaman 
memulai pelayanannya sebagai Nabi Tuhan dan pe-
mimpin Gereja. Dia dan para pemimpin Gereja lainnya 
menetapkan imam dan pengajar di seluruh jemaat, 
tetapi karena perselisihan dan kesombongan yang 
meningkat, orang- orang menolak mendengarkan para 
pemimpin mereka.

Alma 46
Panglima Moroni mengerahkan orang- orang saleh untuk 
mempertahankan hak- hak mereka dan agama mereka
Seperti yang tercatat dalam Alma 46:1–7, sejumlah 
orang yang marah terhadap Helaman dan para sau-
daranya memilih untuk meninggalkan Gereja serta 
mengikuti seorang pria yang jahat bernama Amalikia, 
yang ingin menjadi raja. Bacalah Alma 46:8–10, dan 
carilah pelajaran- pelajaran yang Mormon ingin kita 
pelajari dari situasi yang berbahaya ini.

Untuk mempertahankan kemerdekaan orang- orang, 
Moroni, yang adalah panglima utama pasukan orang 
Nefi, menyobek jubahnya dan menggunakan sepotong 
darinya untuk membuat “panji kemerdekaan” untuk 
mengerahkan orang- orang dalam mempertahankan 
kemerdekaan.

Bacalah Alma 46:12–13, dan tandai apa yang Moroni 
tulis tentang panji kemerdekaan. Identifikasikan 
bagaimana dia bersiap untuk menunjukkan panji ke-
merdekaan kepada orang- orang. Renungkan apa yang 
ayat- ayat ini ajarkan kepada Anda tentang karakter 
Moroni. Bacalah juga Alma 48:11–13, 17–18 untuk 
memperoleh lebih banyak wawasan dari karakter 
Panglima Moroni. Anda mungkin ingin menandai 
karakteristik Moroni yang ingin Anda kembangkan 
dengan lebih sepenuhnya dalam kehidupan Anda 
sendiri.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang satu atau lebih karakteristik Moroni dari Alma 

46:12–13 dan Alma 48:11–13, 17–18. Jelaskan mengapa Anda 
ingin memiliki karakteristik ini dan bagaimana Anda dapat beru-
saha untuk mengembangkannya.

Bacalah Alma 46:18–22, dan carilah bagaimana orang- 
orang menanggapi ajakan Moroni untuk berperang 
bagi kemerdekaan. Perjanjian yang diuraikan dalam 
ayat 20 adalah janji khusus yang dibuat kelompok 
orang Nefi ini dengan Allah.

Menurut Alma 46:20, mengapa Moroni ingin orang- 
orang Nefi membuat perjanjian dengan Allah agar 

mereka mau mempertahankan hak- hak mereka dan 
agama mereka?   
 

Seperti yang tercatat dalam Alma 46:28–37, orang- 
orang Nefi yang bergabung dengan Panglima Moroni 
menawan pasukan Amalikia. Meskipun demikian, 
Amalikia dan beberapa orang lain meloloskan diri dan 
bergabung dengan orang- orang Laman. Banyak peng-
ikut Amalikia yang ditawan masuk ke dalam perjanjian 
untuk mendukung kebebasan. Mereka yang tidak 
mau melakukannya dihukum mati. Dari pengalaman 
orang- orang Nefi, kita dapat belajar asas ini: Ketika 
kita berani dalam menaati perintah- perintah se-
perti yang dilakukan Panglima Moroni, Allah akan 
memperkuat dan memberkati kita .

Sesudah pertempuran, Panglima Moroni mengibarkan 
panji kemerdekaan itu di atas setiap menara orang 
Nefi sebagai “standar” atau pengingat dari apa yang 
telah mereka janjikan untuk perangi dan lindungi 
(lihat Alma 46:36).

Dalam buklet Untuk Kekuatan Remaja, Presidensi 
Utama berkata: “Para remaja putra dan putri yang 



231

terkasih, kami menaruh kepercayaan yang besar ke-
pada Anda. Anda adalah putra dan putri terkasih Allah 
dan Dia peduli terhadap Anda. Anda telah datang ke 
bumi pada suatu masa dengan kesempatan besar dan 
juga tantangan besar. Standar- standar dalam buklet ini 
akan membantu Anda dengan keputusan- keputusan 
penting yang Anda buat sekarang dan masih akan 
Anda buat di masa depan. Kami berjanji bahwa ketika 
Anda mematuhi janji- janji yang telah Anda buat serta 
standar- standar ini, Anda akan diberkati dengan pe-
nemanan Roh Kudus, iman dan kesaksian Anda akan 
tumbuh lebih kuat, dan Anda akan menikmati sukacita 
yang meningkat” ([2011], ii).

 3. Dari apa yang Anda pelajari dalam pesan dari Presi-
densi Utama itu, jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut 

dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Apa janji- janji yang dibuat bagi Anda jika Anda menaati 
perjanjian- perjanjian Injil yang telah Anda buat dan standar- 
standar dalam buklet Untuk Kekuatan Remaja?
 b. Lihatlah halaman isi dari buklet Untuk Kekuatan Remaja, dan 
pilihlah salah satu standar dalam buklet ini. Bagaimana menaati 
standar ini telah memberkati kehidupan Anda, atau bagaimana itu 
mungkin memberkati kehidupan Anda pada waktu mendatang?

Alma 47
Amalikia menjadi raja orang- orang Laman melalui 
pengkhianatan dan penipuan
Apakah yang akan Anda lakukan jika Anda berada da-
lam peperangan dan seseorang menunjukkan sebuah 
buku yang mengungkapkan apa yang musuh Anda 
berencana lakukan untuk menghancurkan Anda dan 
keluarga Anda? Alma 47 dapat memberikan sejumlah 
wawasan dari rencana musuh kita, si iblis.

Alma 47 mencatat banyak penipuan yang Amalikia 
gunakan untuk menjadi raja orang- orang Laman 
sehingga dia dapat memimpin pasukan orang Laman 
berperang melawan orang- orang Nefi. Hasrat uta-
manya adalah membawa semua orang Nefi ke dalam 
perbudakan, dengan dia sebagai raja mereka.

Amalikia dan para pengikutnya terlebih dahulu pergi 
ke tanah Nefi, di mana orang- orang Laman ting-
gal. Raja orang- orang Laman berhasrat untuk pergi 
bertempur melawan orang- orang Nefi, tetapi banyak 
orangnya yang takut. Sehingga raja meminta Amalikia 
untuk mendorong orang- orang Laman yang penuh 
ketakutan untuk bergabung dalam pertempuran. 
Amalikia memimpin barisan menuju gunung perlin-
dungan tempat orang- orang ini telah melarikan diri, 
tetapi dia tidak ingin menolong raja. Dia ingin menjadi 
pemimpin orang- orang Laman yang penuh ketakutan 
dengan memperdayai pemimpin mereka, Lehonti, 
untuk turun dari gunung perlindungannya. Amalikia 

bermaksud untuk membunuh Lehonti dengan racun 
setelah dia turun.

Telaahlah Alma 47:10–12. Berapa kali Amalikia men-
cobai Lehonti untuk meninggalkan tempatnya yang 
aman? Bacalah juga Alma 47:17–19. Bagaimana 
Amalikia membunuh Lehonti setelah dia turun dari 
gunung?

Penatua Robert D. Hales dari Kuorum 
Dua Belas Rasul mengajarkan bahwa 
orang- orang saat ini mungkin berusaha 
untuk menghancurkan iman dan kesak-
sian kita dengan mencobai kita untuk 
meninggalkan tempat rohani kita yang 

aman dan datang ke dalam wilayah iblis, “Dalam Kitab 
Mormon, kita membaca tentang Lehonti dan orang- 
orangnya yang berkemah di atas gunung. Amalikia 
yang pengkhianat mendesak Lehonti untuk ‘turun’ 
dan menemuinya di lembah. Tetapi ketika Lehonti 
meninggalkan tempat yang tinggi itu, dia diracuni 
‘secara bertahap’ sampai dia mati dan tentaranya jatuh 
ke dalam tangan Amalikia (lihat Alma 47). Melalui 
argumentasi dan tuduhan, sebagian orang memancing 
kita untuk meninggalkan tempat yang tinggi. Tempat 
yang tinggi adalah di mana cahaya berada .… Itu 
adalah tanah yang aman. Itu benar adanya dan di 
mana pengetahuan berada” (“Keberanian Kristiani: 
Harga Kemuridan,” Ensign atau Liahona, November 
2008, 74).

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Beberapa cara apakah yang Setan upayakan untuk membuat 
kita “turun” dari tempat tinggi yang rohani?
 b. Menurut Anda apakah Setan berusaha untuk membujuk para 
remaja untuk menurunkan standar- standar “secara bertahap”? 
Apa contoh dari bagaimana dia berusaha untuk melakukan ini?
 c. Apa hal khusus yang dapat Anda lakukan untuk bertahan di 
tempat tinggi yang rohani? Apa standar- standar Injil yang Anda 
perlukan untuk dikerjakan sehingga Anda tidak menurunkan 
standar ini “secara bertahap”?

Seperti yang dia lakukan terhadap Amalikia, Setan 
berupaya untuk menghancurkan kita dan mem-
bujuk kita secara bertahap untuk menurunkan 
standar- standar kita.

Alma 48–49
Panglima Moroni mengilhami orang- orang Nefi untuk 
membentengi diri mereka secara jasmani dan rohani
Saat Amalikia berusaha untuk mendapatkan kekua-
saan dengan “penipuan dan tipuan” (Alma 48:7) atas 
orang- orang Laman dan orang- orang Nefi, Moroni 
bertindak dalam cara yang sangat berbeda. Bacalah 
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Alma 48:7–10, dan carilah apa yang Moroni lakukan 
ketika dia tahu bahwa Amalikia akan segera memim-
pin pasukan orang Laman melawan orang- orang Nefi. 
Anda mungkin ingin menandai gagasan- gagasan ini: 
(1) Dia mempersiapkan orang- orang untuk setia ke-
pada Allah pada waktu dalam kesulitan (lihat ayat 7). 
(2) Dia menolong orang- orang memperkuat daerah- 
daerah di mana itu lemah (lihat ayat 8–9). (3) Dia 
mempersiapkan orang- orang untuk mendukung dan 
mempertahankan “perkara orang Kristen,” atau Gereja 
(lihat ayat 10).

Sama seperti Moroni menolong orang- orangnya mem-
persiapkan diri dan menanggung masa sulit, para pe-
mimpin Gereja pada zaman kita memberi kita nasihat 
untuk menolong kita mempersiapkan diri bagi masa 
sulit. Pertimbangkan untuk menuliskan kebenaran 
berikut dalam tulisan suci di dekat Alma 48:7–10: Se-
waktu kita mengikuti nasihat para hamba Tuhan, 
kita akan dipersiapkan bagi kesulitan kehidupan.

Orang- orang Laman pada awalnya berencana menye-
rang kota Amoniha dan kemudian kota Nuh, yang te-
lah menjadi kota- kota orang Nefi yang lemah. Bacalah 
Alma 49:4–5 untuk melihat tanggapan orang- orang 
Laman ketika mereka melihat persiapan orang- orang 
Nefi di kota Amoniha. Orang- orang Laman memu-
tuskan untuk tidak menyerang kota itu karena itu 
begitu baik bersiap untuk melawan serangan. Bacalah 
Alma 49:12–14 untuk melihat tanggapan orang- orang 
Laman ketika mereka berusaha untuk menyerang kota 
Nuh.

 5. Gunakan beberapa menit untuk meninjau beberapa 
ceramah dari konferensi umum yang paling mutakhir (da-

lam Ensign atau Liahona). Dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda, ringkaslah nasihat yang diberikan oleh satu atau lebih dari 
para pembicara itu. Bagaimana nasihat ini dapat menolong Anda 
bersiap untuk masa sulit dalam kehidupan Anda? Bagaimana 
Anda dapat menggunakan nasihat ini dalam kehidupan Anda?

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 45–49 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 21: HARI 2

Alma 50–52; 54–55
Pendahuluan
Panglima Moroni terus menolong orang- orangnya 
mempertahankan diri mereka dengan membentengi 
kota- kota mereka. Orang- orang Nefi berhasil mela-
wan orang- orang Laman sampai pemberontakan dan 
kejahatan mulai melemahkan mereka. Terlepas dari 
upaya Moroni untuk mempersatukan dan membela 
orang- orang, orang- orang Nefi kehilangan banyak 
kota karena perselisihan di antara mereka sendiri. Pada 
akhirnya, Moroni, Teankum, dan Lehi merebut kem-
bali kota Mulek dan mengalahkan salah satu pasukan 
orang Laman yang paling besar. Amoron, pemimpin 
orang- orang Laman yang jahat, berusaha untuk berne-
gosiasi untuk pertukaran tahanan, tetapi Moroni mem-
bebaskan para tahanan orang Nefi tanpa pertumpahan 
darah. Moroni berdiri kokoh dan tidak berkompromi 
dengan Amoron dan para pengikutnya.

Alma 50–51
Orang- orang Nefi dikuatkan dan dimakmurkan ketika 
mereka patuh kepada Tuhan dan bersatu padu di antara 
mereka sendiri
Pikirkan tentang suatu waktu dalam kehidupan Anda 
ketika Anda berjuang untuk mengatasi sebuah tan-
tangan, seperti godaan, masalah kesehatan, masalah di 
sekolah, atau masalah hubungan dengan teman atau 
anggota keluarga. Apakah Anda ingin memiliki keku-
atan rohani yang lebih besar pada waktu itu?

Presiden Henry B. Eyring dari Presidensi 
Utama berkata, “Sewaktu kekuatan 
[dosa] di sekitar kita meningkat dalam 
intensitas, kekuatan rohani apa pun yang 
dahulunya memadai tidak akan cukup. 
Dan pertumbuhan apa pun dalam 

kekuatan rohani yang dahulunya kita pikir mungkin, 
pertumbuhan yang lebih besar akan disediakan bagi 
kita. Baik kebutuhan untuk kekuatan rohani maupun 
kesempatan untuk memperolehnya akan meningkat 
dengan kecepatan yang kita remehkan dengan risiko 
kita sendiri” (“Always,” Ensign, Oktober 1999, 9).

Persiapan yang orang- orang Nefi lakukan untuk per-
tempuran mereka dapat menolong kita belajar kebe-
naran ini: Jika kita mempersiapkan diri kita secara 
rohani, kita dapat mengatasi tantangan- tantangan 
kehidupan.
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dengan orang- orang Nefi. Ini amat memperlemah 
orang- orang Nefi dalam pertempuran mereka mela-
wan orang- orang Laman (lihat Alma 51:1–21).

Bacalah Alma 51:22–27, dan carilah bukti bahwa 
orang- orang Laman dapat memperoleh kekuasaan 
atas orang- orang Nefi karena perselisihan dengan 
orang- orang pendukung raja. Pikirkan tentang asas 
ini: Perpecahan dan perselisihan menghancurkan 
kedamaian.

 2. Bacalah Alma 50:39–40 dan Alma 51:22, dan perhati-
kan bagaimana Pahoran dan Panglima Moroni berupaya 

dengan tekun untuk menegakkan kedamaian di antara bangsa me-
reka. Pikirkan tentang suatu waktu dalam kehidupan Anda ketika 
Anda pernah melihat perselisihan, apakah di antara teman, ang-
gota keluarga, teman sejawat, atau orang lain. Pikirkan juga ten-
tang karakteristik dari seseorang yang berusaha untuk menegakkan 
kedamaian. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda ten-
tang karakteristik seorang pendamai yang mungkin miliki.

Alma 52
Moroni dan Teankum bekerja bersama untuk mengalahkan 
orang- orang Laman
Seperti yang tercatat dalam Alma 51:33–34, Amalikia 
terbunuh oleh Teankum, salah seorang pemimpin 

Tinjaulah Alma 50:1–6. Apakah yang orang- orang Nefi 
lakukan untuk membangun benteng- benteng per-
tahanan di sekitar kota- kota mereka? Bacalah Alma 
50:7. Apa lagi yang orang- orang Nefi lakukan untuk 
mempersiapkan pertempuran?

Orang- orang Nefi membangun benteng- benteng 
pertahanan yang memberi mereka kekuatan pada 
masa kesulitan yang besar. Kita dapat mengikuti 
teladan mereka dengan membangun kekuatan rohani 
kita sekarang sehingga kita akan memiliki kekuatan 
yang kita perlukan pada masa sulit. Kekuatan rohani 
dibangun secara paling efektif dengan upaya yang 
konsisten dan setiap hari. Kita menjadi kuat secara 
rohani melalui hal- hal seperti penelaahan tulisan suci 
yang teratur, doa, menghadiri pertemuan- pertemuan 
Gereja, memenuhi pemanggilan kita, mengungkap-
kan rasa syukur kepada Allah, melayani orang lain, 
serta mendengarkan dan mengindahkan nasihat para 
pemimpin Gereja kita.

 1. Lengkapi pernyataan- pernyataan berikut dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Saya dapat membangun kekuatan rohani yang lebih besar 
dengan (daftarlah beberapa hal yang dapat Anda lakukan).
 b. Saya akan lebih konsisten melakukan (pilihlah satu hal dari 
daftar yang baru Anda buat) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  setiap hari mem-
bangun kekuatan rohani saya.}

Bacalah Alma 50:19–23, dan carilah bagaimana Tuhan 
memberkati orang- orang Nefi yang setia kepada- Nya 
terlepas dari keadaan yang sulit pada zaman me-
reka. Anda mungkin ingin menulis asas ini di dekat 
ayat- ayat ini: Kesetiaan kepada Allah mendatang-
kan berkat- berkat, bahkan di tengah kekacauan. 
Lihatlah Alma 50:21 untuk melihat apa yang Mormon 
katakan yang menyebabkan orang- orang Nefi kehi-
langan berkat- berkat ini.

Pada waktu ketika Panglima Moroni memimpin 
orang- orang Nefi dalam pertempuran mereka me-
lawan orang- orang Laman, Pahoran menjadi hakim 
kepala orang- orang Nefi. Dia seorang pria yang saleh, 
dan dia bekerja untuk menegakkan kedamaian di 
negeri itu. Meskipun demikian, sekelompok orang 
Nefi berhasrat untuk mengubah hukum- hukum orang 
Nefi agar mereka akan diperintah oleh seorang raja, 
bukan sistem para hakim. Masalah itu diajukan dalam 
pemungutan suara, dan orang- orang memberikan 
suara untuk mempertahankan sistem para hakim me-
reka. Meskipun demikian, “orang- orang pendukung 
raja” tidak mau mendukung suara rakyat dan menolak 
untuk berperang bersama orang- orang Nefi yang lain 
ketika orang- orang Laman datang bertempur. Moroni 
harus memimpin pasukannya melawan orang- orang 
pendukung raja untuk memaksa mereka bergabung 
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militer orang Nefi yang paling hebat. Setelah kema-
tian Amalikia, saudara lelakinya, Amoron mengambil 
komando atas pasukan orang Laman. Moroni membe-
rikan petunjuk- petunjuk kepada Teankum untuk terus 
membentengi dan melindungi bagian sebelah utara 
tanah Kelimpahan dan merebut kembali kota- kota 
orang Nefi yang pada waktu itu diduduki oleh orang- 
orang Laman, jika mungkin (lihat Alma 52:1–10). 
Bacalah Alma 52:15–17, dan carilah mengapa Teankum 
memutuskan untuk tidak menyerang kota Mulek.

Teankum mengetahui bahwa ketika musuh berada di 
kubu pertahanannya, akan menjadi sulit untuk menga-
lahkannya. Dari pengalaman ini, kita dapat belajar asas 
ini: Jika kita menghindari kubu pertahanan musuh, 
kita akan lebih sanggup untuk menghindari dan 
melawan godaan.

 3. Apa beberapa tempat yang mungkin dianggap kubu 
pertahanan musuh? (Ini adalah tempat atau situasi yang 

memungkinkan Anda dipengaruhi untuk berbuat dosa jika Anda 
pergi ke sana—sebagai contoh, sebuah pesta dengan orang- 
orang yang minum alkohol atau menonton film yang tidak pan-
tas). Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda beberapa 
tempat seperti itu. Tulislah juga mengapa Anda pikir bahwa Anda 
hendaknya tidak pergi ke tempat- tempat ini.

Ini adalah masa yang sulit bagi orang- orang Nefi 
karena orang- orang Laman telah merebut banyak kota 
orang Nefi sementara orang- orang Nefi memerangi 
orang- orang pendukung raja. Orang- orang Laman 
menggunakan kota- kota itu sebagai kubu pertahanan, 
sehingga sulit bagi orang- orang Nefi untuk merebut-
nya kembali. Moroni mengembangkan sebuah rencana 
untuk mengeluarkan orang- orang Laman dari kota 
Mulek sehingga orang- orang Nefi dapat memiliki kota 
itu lagi. Bacalah Alma 52:21–26 untuk melihat apa 
yang Moroni dan Teankum lakukan.

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
apa yang Moroni dan Teankum lakukan untuk merebut 

kota Mulek (lihat Alma 52:21–26). Tulislah juga apa yang Anda 
pikirkan tentang Moroni sebagai seorang jenderal. Dalam cara 
apakah dia adalah seorang jenderal yang baik bagi orang- orang 
Nefi?

Alma 54–55
Moroni menolak pertukaran tahanan dengan Amaron dan 
merebut kembali kota Gid
Sepanjang peperangan antara orang- orang Laman dan 
orang- orang Nefi, kedua pihak telah menawan banyak 
tahanan perang. Pemimpin orang Laman, Amaron, 
mengirim sepucuk surat kepada Moroni, mengusul-
kan agar kedua pihak menukar para tahanan mereka. 
Moroni senang menukar para tahanan sehingga 

orang- orang Nefi yang ditawan dapat dikembalikan 
sehingga pasukannya tidak harus memberi makan 
dan mengurus para tahanan orang Laman (lihat Alma 
54:1–2).

Meskipun demikian, sewaktu dia dan Amoron ber-
tukar surat, Amoron menulis dengan meminta agar 
orang- orang Nefi menyerah dan membiarkan orang- 
orang Laman memerintah atas mereka. Dia mengata-
kan bahwa orang- orang Nefi adalah pembunuh dan 
bahwa orang- orang Laman dibenarkan untuk meme-
rangi mereka. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada 
Allah (lihat Alma 54:16–24).

Ketika Moroni menerima surat ini, dia tahu bahwa 
Amoron berdusta. Amoron tahu bahwa orang- orang 
Laman tidak memiliki alasan yang benar untuk meme-
rangi orang- orang Nefi. Moroni mengatakan bahwa 
dia tidak mau menukar para tahanan dan memberikan 
kekuatan yang lebih besar kepada orang- orang Laman. 
Dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan para 
tahanan orang Nefi tanpa menukar bagi Allah (lihat 
Alma 55:1–2).

Bacalah Alma 55:3–24 untuk menemukan apa yang 
Moroni lakukan untuk menyelamatkan para tahanan 
orang Nefi.

Ketika Moroni menolak untuk menyerah pada per-
mintaan Amoron dan menemukan cara untuk me-
nyelamatkan para tahanan orang Nefi, dia mencegah 
orang- orang Laman untuk memperoleh keuntungan 
besar atas orang- orang Nefi dan alih- alih mem-
peroleh keuntungan besar bagi orang- orang Nefi. 
Satu kebenaran yang dapat kita pelajari dari teladan 
Moroni adalah ini: Jika kita memercayai Tuhan dan 
mematuhi- Nya dengan saksama, Dia akan mendu-
kung kita dalam kesulitan kita.

Cerita yang ditemukan dalam Alma 55:3–24 adalah 
cerita penyelamatan yang sangat menarik. Pikirkan 
tentang seorang anggota keluarga atau teman yang 
mau menikmati mendengarkan cerita ini, dan temu-
kan waktu untuk menceritakan kisah tersebut kepada 
orang ini. Anda mungkin juga ingin berbagi dengan 
orang ini asas yang bercetak tebal dalam alinea di atas 
dan jelaskan bagaimana Moroni adalah teladan dari 
asas ini.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 50–52; 54–55 dan menuntaskan pela-
jaran ini pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:



235

sewaktu dia dan pasukannya mempertahankan bagian 
negeri mereka. Antipus bersukacita ketika Helaman 
membawa 2000 serdadu teruna untuk membantunya 
(lihat Alma 56:9–10).

Dalam pertempuran pertama mereka melawan musuh, 
2.000 pejuang muda ini menuntun pergi pasukan 
orang Laman yang paling kuat, dan komandan orang 
Nefi, Antipus memerintahkan pasukannya untuk me-
ngejar pasukan orang Laman dari belakang. Pasukan 
Antipus menyusul pasukan orang Laman, yang ber-
henti memerangi mereka. Para serdadu teruna, yang 
terus maju ke depan, memerhatikan bahwa orang- 
orang Laman telah berhenti mengejar mereka. Mereka 
tidak tahu apakah orang- orang Laman berhenti untuk 
memperdayai mereka agar kembali sehingga mereka 
dapat dihancurkan atau apakah orang- orang Laman 
berhenti karena pasukan Antipus telah menyusul 
mereka dari belakang. Oleh karena itu, Helaman tidak 
tahu apakah mereka hendaknya berbalik dan menye-
rang orang- orang Laman (lihat Alma 56:29–43).

Bacalah Alma 56:43–48, dan carilah ungkapan yang 
menguraikan sifat- sifat yang ditunjukkan para pemuda 
ini pada waktu kritis selama pertempuran. Daftarlah 
apa yang Anda temukan dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda di bawah judul “Sifat- sifat yang 
ditunjukkan selama pertempuran.” Anda mungkin 
juga memilih untuk menandai ungkapan- ungkapan ini 
dalam tulisan suci Anda.

Telaahlah Alma 56:49, 54–56 untuk melihat apa yang 
terjadi ketika 2.000 serdadu muda ini kembali bertem-
pur melawan orang- orang Laman. Carilah ungkapan 
yang mengilustrasikan kebenaran ini: Ketika kita ber-
tindak dalam iman, kita dapat menerima kekuatan 
dari Allah.

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana mengembangkan sifat- sifat dari para serdadu te-
runa ini dapat menolong Anda bertindak dengan iman ketika 
Anda menghadapi situasi yang menantang?
 b. Uraikan suatu waktu ketika Anda (atau seseorang yang Anda 
kenal) bertindak dengan iman dan menerima kekuatan dari Allah 
untuk secara berhasil menangani sebuah situasi yang sulit.

Alma 57
Pasukan Helaman merebut kembali kota Antipara dan kota 
Kumeni
Helaman dan pasukannya dapat merebut kota 
Antipara dan kota Kumeni dari orang- orang Laman. 
Selama waktu ini, Helaman menerima bala ban-
tuan bagi pasukannya. Dua ribu serdadu dari tanah 
Zarahemla bergabung dengan pasukan itu, seperti 

UNIT 21: HARI 3

Alma 53; 56–58
Pendahuluan
Helaman dan Panglima Moroni memerangi orang- orang 
Laman di bagian berbeda dari negeri itu. Helaman 
mengirim sepucuk surat kepada Moroni dengan meng-
uraikan pertempuran pasukannya melawan orang- orang 
Laman dan mengungkapkan keyakinan dan kepuasan-
nya dengan iman yang besar tentang 2.060 serdadu 
teruna. Karena iman dan keberanian para pejuang orang 
Nefi ini, Tuhan menolong mereka memenangi pertem-
puran dan memberkati mereka dengan jaminan dan 
harapan selama waktu kesengsaraan mereka.

Alma 53; 56
Pasukan Antipus dan Helaman mengalahkan pasukan 
orang Laman yang paling kuat
Sementara Panglima Moroni memerangi orang- orang 
Laman di satu bagian negeri itu, Helaman memimpin 
pasukannya di bagian lain negeri itu. Termasuk dalam 
pasukannya adalah 2.000 putra muda dari orang- orang 
Amon. Orangtua dari para pemuda ini telah membuat 
perjanjian untuk tidak pernah mengangkat senjata lagi 
melawan musuh mereka, tetapi para putra mereka tidak 
pernah membuat perjanjian, sehingga mereka dapat 
membantu pasukan orang Nefi (lihat Alma 53:10–18).

 1. Gambarlah diagram berikut dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda. Bacalah Alma 53:18–21, dan carilah 

ungkapan yang menguraikan sifat- sifat yang telah dikembang-
kan dari 2.000 pemuda ini sebelum dinas militer mereka. Daftar-
lah ungkapan- ungkapan yang Anda temukan di bawah judul 
“Sifat- sifat yang dikembangkan sebelum pertempuran.” Anda 
mungkin ingin menandai ungkapan- ungkapan ini dalam tulisan 
suci Anda.

Antipus, seorang pemimpin militer orang Nefi, amat 
kalah dalam jumlah dari musuh, orang Laman, 

Sifat- sifat yang 
dikembangkan se-

belum pertempuran

Sifat- sifat yang 
ditunjukkan selama 

pertempuran

Para Serdadu Teruna— 
Orang Suci Zaman Akhir Muda
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yang dilakukan oleh 60 putra lagi dari orang- orang 
Amon (lihat Alma 57:1–12).

Segera setelah pasukan Helaman merebut kota Ku-
meni, orang- orang Laman menyerang mereka kem-
bali. Pasukan Helaman menghadapi perjuangan yang 
hebat, karena 2.060 serdadu teruna adalah kekuatan 
yang besar bagi keseluruhan pasukan. Bacalah Alma 
57:19–21 untuk menemukan beberapa sifat yang di-
tunjukkan para serdadu teruna dalam pertempuran ini. 
Anda mungkin ingin menambahkan sifat- sifat ini pada 
daftar “Sifat- sifat yang ditunjukkan selama pertem-
puran” dalam jurnal tulisan suci Anda dan tandai hal 
itu dalam tulisan suci Anda.

 3. Salah satu karakteristik dari para serdadu teruna 
yang didefinisikan adalah bahwa mereka mematuhi “de-

ngan ketepatan” (Alma 57:21). Jawablah pertanyaan- pertanyaan 
berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Menurut Anda apakah artinya mematuhi perintah “dengan 
ketepatan”?
 b. Menurut Anda apakah mematuhi kata- kata komandan me-
reka dengan ketepatan menolong para serdadu teruna meme-
nangi pertempuran mereka?
 c. Bagaimana mematuhi perintah- perintah Tuhan dengan kete-
patan akan menolong Anda dalam pertempuran rohani yang 
Anda alami dalam kehidupan?

Pertimbangkan untuk menulis asas berikut dalam 
tulisan suci Anda atau dalam jurnal penelaahan tulisan 

suci Anda: Sewaktu kita mematuhi Tuhan dengan 
ketepatan, Dia akan memperkuat kita dalam 
pertempuran yang kita alami dalam kehidupan. 
Bacalah pernyataan berikut oleh Penatua Russell M. 
Nelson dari Kuorum Dua Belas Rasul, yang menje-
laskan mengapa mematuhi perintah- perintah Allah 
“dengan ketepatan” adalah begitu penting:

“[Anda] akan menghadapi orang- orang yang meng-
ambil mana perintah yang akan mereka patuhi dan 
mengabaikan yang lain yang mereka pilih untuk 
dilanggar. Saya menyebut ini gaya pilih- pilih terhadap 
kepatuhan. Praktik mengambil dan memilih tidak 
akan berhasil. Itu akan menuntun pada kesengsaraan. 
Untuk mempersiapkan diri bertemu Allah, seseorang 
menaati semua perintah- Nya. Itu memerlukan iman 
untuk menaatinya, dan menaati perintah- perintah- 
Nya akan memperkuat iman itu.

“Kepatuhan mengizinkan berkat- berkat Allah meng-
alir tanpa batas. Dia akan memberkati anak- anak- Nya 
yang patuh dengan kebebasan dari perbudakan dan 
kesengsaraan. Dan Dia akan memberkati mereka de-
ngan lebih banyak terang.

… Kepatuhan terhadap perintah- perintah Allah akan 
menyediakan perlindungan jasmani dan rohani” 
(“Menghadapi Masa Depan dengan Iman,” Ensign 
atau Liahona, Mei 2011, 34–35).

Bacalah Alma 57:25–27, mencari beberapa alasan 
mengapa Tuhan mengaruniakan kuasa- Nya untuk 
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melindungi para serdadu teruna ini. Apakah yang pa-
ling mengesankan Anda tentang para serdadu teruna 
dalam ayat- ayat ini?

Bahkan ketika kita saleh, Allah tidak akan selalu me-
lindungi kita dari kesulitan. Meskipun para serdadu 
teruna dilindungi dari kematian, mereka semua terluka 
(lihat Alma 57:25), dan banyak orang Nefi lain yang 
saleh terbunuh (lihat Alma 57:26). Meskipun demi-
kian, Allah akan selalu memperkuat kita selama masa 
kesulitan dan memberkati kita dengan hal- hal yang 
kita perlukan. Pada akhirnya, Dia akan memberikan 
berkat- berkat kekal kepada semua orang yang mema-
tuhi perintah- perintah- Nya.

Alma 58
Pasukan orang Nefi menunggu perbekalan dan kemudian 
merebut kembali kota Manti
Di samping pertempuran yang mereka pertarung-
kan melawan orang- orang Laman, pasukan Helaman 
menghadapi bentuk kemalangan lain. Pertempuran 
yang mereka pertarungkan berjarak jauh dari Zarahemla, 
yang adalah pusat pemerintahan orang Nefi. Pasukan 
Helaman telah memenangi beberapa pertempuran yang 
sulit, tetapi mereka tidak menerima makanan, pasokan, 
dan serdadu tambahan yang mereka butuhkan dari pe-
merintah. Mereka tidak tahu mengapa pemerintah tidak 
menunjang Allah (lihat Alma 58:7–9).

 4. Bacalah Alma 58:10–12, dan jawablah pertanyaan- 
pertanyaan berikut:

 a. Apakah yang orang- orang Nefi lakukan ketika mereka meng-
hadapi situasi sulit ini?
 b. Bagaimana Tuhan menanggapi permohonan dan doa yang 
tulus?
 c. Menurut Alma 58:12, bagaimana jaminan Tuhan menolong 
Helaman dan pasukannya?

Tulislah asas berikut dalam tulisan suci atau jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda: Jika kita berpaling ke-
pada Allah dalam masa sulit, kita dapat menerima 
jaminan ilahi yang dapat memperkuat iman kita 
dan memberi kita harapan.

Terlepas dari kelemahan pasukannya, Helaman dan 
orang- orangnya dapat merebut kota Manti (lihat Alma 
58:13–41). Helaman mengaitkan semua keberhasilan 
pasukannya dengan bantuan Tuhan (lihat Alma 58:37).

Helaman terus takjub akan keberhasilan para serdadu 
teruna. Telaahlah Alma 58:39–40, dan carilah kata 
dan ungkapan yang memperlihatkan cara- cara para 
serdadu teruna menjadi gagah berani selama keadaan 
sulit. Pertimbangkan untuk menandai kata atau ung-
kapan ini dalam tulisan suci Anda.

 5. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang suatu waktu ketika Anda berpaling kepada Allah 

untuk mendapatkan bantuan selama masa sulit dan merasakan 
dukungan- Nya.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 53; 56–58 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 21: HARI 4

Alma 59–63
Pendahuluan
Helaman menulis sepucuk surat kepada Panglima 
Moroni, memberi tahu dia tentang upaya pasukannya 
dan meminta bantuan dari pemerintah orang Nefi. 
Panglima Moroni bersukacita mengetahui tentang 
keberhasilan Helaman, tetapi dia marah pada pe-
merintah karena lalai untuk mengirim bala bantuan. 
Panglima Moroni menulis sepucuk surat hardikan 
kepada hakim kepala, Pahoran. Sebagai jawabannya, 
Pahoran memberi tahu tentang pemberontakan ter-
hadap pemerintah. Moroni memimpin barisan untuk 
bantuannya dan mengalahkan para pemberontak. 
Kemudian pasukan orang Nefi dapat bersatu untuk 
mengalahkan orang- orang Laman. Setelah pepe-
rangan selama 14 tahun, orang- orang Nefi kembali 
mengalami kedamaian di tanah itu, memperkenankan 
Helaman dan para saudaranya berfokus untuk mem-
bangun Gereja.

Alma 59
Orang- orang Nefi kehilangan sebuah kubu pertahanan, dan 
Panglima Moroni dipilukan karena kejahatan orang- orang
Ketika Panglima Moroni menerima sepucuk surat dari 
Helaman yang menguraikan keberhasilan pasukan-
nya, Moroni dan orang- orangnya bersukacita. Moroni 
kemudian mengirim sepucuk surat kepada Pahoran, 
pemimpin orang Nefi di Zarahemla, meminta dia 
untuk mengirimkan bala bantuan dan perbekalan 
kepada Helaman. Tetapi tidak ada bala bantuan yang 
dikirim. Oleh karena itu, ketika orang- orang Laman 
menyerang kota Nefiha, orang- orang di Nefiha di-
paksa melarikan diri dan orang- orang Laman menak-
lukkan kota itu.
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Bacalah Alma 59:9–12 untuk mempelajari reaksi 
Moroni pada kemenangan orang Laman. Pertimbang-
kan untuk menandai dalam tulisan suci Anda ung-
kapan dalam Alma 59:9: “adalah lebih mudah untuk 
mempertahankan kota dari jatuh ke dalam tangan 
orang- orang Laman daripada untuk merebutnya kem-
bali dari mereka.” Dari ungkapan ini, kita dapat belajar 
asas ini: Adalah lebih mudah dan lebih baik untuk 
tetap setia daripada untuk kembali pada iman sete-
lah tersesat.

 1. Telaahlah ungkapan yang telah Anda tandai dalam 
Alma 59:9 dan asas yang bercetak tebal dalam alinea se-

belumnya. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Mengapa lebih mudah menghindari kecanduan pada zat- zat 
berbahaya daripada mengatasi kecanduan?
 b. Mengapa lebih mudah mempertahankan kesaksian daripada 
memperolehnya kembali setelah kehilangan hal itu?
 c. Mengapa mungkin lebih mudah bagi seseorang untuk tetap 
aktif di Gereja daripada kembali ke Gereja dari ketidakaktifan?

Alma 60–62
Moroni menanyakan kepada Pahoran tentang penyebab 
kelalaian pemerintah
Setelah kota Nefiha direbut oleh orang- orang Laman, 
Panglima Moroni memutuskan untuk menulis se-
buah permohonan kepada Pahoran, hakim kepala di 
Zarahemla. Bacalah Alma 60:17–24, dan carilah tu-
duhan yang Moroni buat tentang Pahoran dan orang- 
orang di Zarahemla.

Bacalah Alma 60:23 lagi, dan perhatikan rujukan 
Panglima Moroni untuk membersihkan “bagian dalam 
bejana” terlebih dahulu. Dia merujuk pada perlunya 
menyingkirkan kebusukan dari pemerintah orang Nefi 
dan orang- orangnya. Meskipun demikian, ayat ini 
dapat berlaku pada kehidupan kita juga. Bayangkan 
menaruh tanah atau lumpur di dalam sebuah cangkir. 

Bahkan jika Anda membasuh bagian luar cangkir itu, 
akankah Anda merasa nyaman minum dari cangkir itu?

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Jika kita anggap diri kita sebagai “bejana,” menurut Anda 
apakah artinya membersihkan bagian dalam bejana?
 b. Mengapa membersihkan bagian dalam bejana akan meno-
long kita untuk melakukan pelayanan yang lebih besar di dalam 
kerajaan Tuhan.

Seperti yang tercatat dalam Alma 60:33–36, Panglima 
Moroni memberi tahu Pahoran untuk mengirimkan 
orang dan perbekalan secepatnya kepada pasukannya 
dan kepada pasukan Helaman. Jika Pahoran tidak me-
lakukannya, Moroni mengatakan bahwa dia akan me-
mimpin kekuatan militer ke Zarahemla dan memaksa 
dia untuk melakukan hal- hal ini. Pahoran menerima 
surat Moroni dan secepatnya menulis kembali kepada-
nya. Bacalah Alma 61:1–5 untuk menemukan apa yang 
terjadi di Zarahemla.

Bacalah Alma 61:9–14, dan pikirkan tentang bagai-
mana Pahoran menanggapi tuduhan Moroni. Pertim-
bangkan untuk menandai pernyataan- pernyataan itu 
yang mengungkapkan kebesaran karakter Pahoran. 
Alih- alih merasa tersinggung, Pahoran mengajak 
Moroni bersatu dengan dia dalam kekuatan Tuhan 
untuk memerangi musuh. Bacalah Alma 62:1 untuk 
menemukan bagaimana perasaan Moroni ketika dia 
menerima tanggapan Pahoran.

Pertimbangkan untuk menuliskan kebenaran berikut 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Kita dapat 
memilih untuk tidak tersinggung oleh perkataan 
atau tindakan orang lain. Ketika kita bersatu 
dalam kebenaran bersama orang lain, kita menjadi 
lebih kuat dalam pertempuran kita melawan yang 
jahat.

Penatua David A. Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul 
mengajarkan:

“Melalui kuasa yang memberi kekuatan 
dari Pendamaian Yesus Kristus, Anda dan 
saya dapat diberkati untuk menghindari 
dan menang atas ketersinggungan. 
‘Besarlah ketenteraman pada orang- orang 
yang mencintai Taurat- Mu, tidak ada batu 

sandungan bagi mereka’ (Mazmur 119:165) ….

… Moroni … menulis kepada Pahoran ‘dengan cara 
kecaman’ (Alma 60:2) dan dengan keras memper-
salahkannya atas kelalaian, kelambanan, dan keti-
dakpeduliannya. Pahoran dapat saja dengan mudah 
membenci Moroni dan pesannya, namun dia tidak 
memilih untuk menjadi tersinggung ….
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Salah satu indikator terbesar dari kedewasaan ro-
hani kita sendiri terlihat dalam cara kita menanggapi 
kelemahan, kurangnya pengalaman, serta tindakan 
yang berpotensi menyinggung diri orang lain. Suatu 
hal, suatu peristiwa, atau suatu ekspresi mungkin 
menyinggung, namun Anda dan saya dapat memilih 
untuk tidak menjadi tersinggung—dan untuk berkata 
bersama Pahoran, ‘itu tidaklah masalah’ [Alma 61:9]” 
(“Tidak Ada Batu Sandungan bagi Mereka,” Ensign 
atau Liahona, November 2006, 90–91).

 3. Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda memilih 
untuk tidak tersinggung oleh perkataan atau tindakan 

orang lain. Tulislah sebuah alinea singkat tentang pentingnya 
memilih untuk tidak tersinggung.

Seperti yang tercatat dalam Alma 62, Panglima Moroni 
membawa pasukannya ke Zarahemla untuk menolong 
Pahoran menumbangkan orang- orang pendukung 
raja—para pembelot orang Nefi yang ingin menetap-
kan seorang raja dan masuk ke dalam persekutuan 
dengan orang- orang Laman. Orang- orang pendukung 
raja telah menghalangi untuk mengirimkan orang dan 
pasokan untuk bantuan bagi Moroni dan Helaman. 
Moroni dan Pahoran kemudian mempersatukan ke-
kuatan mereka dan menerima bantuan dari pasukan 
orang Nefi yang lain untuk menghalau orang- orang 
Laman dari negeri itu. Selama waktu ini banyak orang 
Laman bertobat dan bergabung dengan orang- orang 
Amon.

Bayangkan beberapa tantangan yang mungkin telah 
terjadi bagi keluarga dan individu pada akhir pe-
perangan seperti itu. Bacalah Alma 62:39–41 untuk 
melihat bagaimana orang- orang Nefi dipengaruhi 
oleh pencobaan- pencobaan dari peperangan. Sewaktu 
Anda membaca, carilah kebenaran yang dapat Anda 
identifikasikan dalam ayat- ayat ini.

Tulislah asas atau kebenaran berikut dalam tulisan 
suci Anda di dekat Alma 62: 39–41 atau dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda: Kita dapat tumbuh de-
ngan lebih dekat kepada Tuhan selama pencobaan- 
pencobaan kita.

 4. Tulislah jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan 
berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Mengapa Anda pikir sebagian orang tumbuh lebih dekat ke-
pada Tuhan ketika dihadapkan pada pencobaan- pencobaan se-
mentara yang lain berpaling dari- Nya?

 b. Apakah yang telah diajarkan pasal- pasal tentang peperangan 
ini kepada Anda tentang menjadi murid Yesus Kristus pada masa 
sulit atau pencobaan?

Alma 63
Banyak orang Nefi melakukan perjalanan ke tanah sebelah 
utara
Setelah Helaman meninggal (lihat Alma 62:52), sau-
dara lelakinya, Siblon, mengambil kepemilikan atas 
catatan- catatan sakral. Bacalah Alma 63:1–2 untuk 
melihat seorang pria seperti apa Siblon itu adanya. Se-
perti yang tercatat dalam Alma 63, Moroni serta Siblon 
meninggal, dan putra Moroni, Moroniha, mengambil 
komando atas pasukan orang Nefi.

Bacalah Alma 63:10–13. Sebelum dia mening-
gal, Siblon memberi Helaman, yang adalah putra 
Helaman, tanggung jawab atas catatan- catatan sakral 
itu. Helaman melindungi catatan- catatan yang telah 
ditulis dan mulai menyimpan catatan yang akan men-
jadi kitab Helaman.

Alma 63:5–8 mencatat bahwa banyak orang Nefi ber-
layar dengan kapal ke tanah- tanah sebelah utara dan 
tidak pernah mendengar dari mereka lagi. Juga, akhir 
dari Alma 63 mengungkapkan bahwa sekali lagi mulai 
ada sejumlah perselisihan antara orang- orang Laman 
dan orang- orang Nefi, dengan demikian mengakhiri 
kitab Alma yang panjang dan mengilhami.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Alma 59–63 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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PENDAHULUAN UNTUK  

Helaman
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Dalam penelaahan kitab Helaman, Anda akan belajar 
dari teladan dan ajaran orang- orang hebat seperti 
Helaman, Nefi, Lehi, serta Samuel si orang Laman 
yang dengan berani mematuhi Tuhan dan bersaksi 
tentang Yesus Kristus. Pelayanan para individu ini 
menunjukkan bahwa Allah memberikan kuasa untuk 
menolong para hamba- Nya melakukan kehendak- Nya 
dan bahwa upaya para individu yang saleh dapat 
mendatangkan berkat kepada ribuan orang. Anda 
juga akan belajar tentang akibat yang mengikuti ke-
sombongan, kejahatan, dan komplotan rahasia.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Mormon menyusun dan meringkas catatan- catatan 
dari lempengan- lempengan besar Nefi untuk men-
ciptakan kitab Helaman. Kitab ini dinamai Helaman, 
putra Helaman dan cucu lelaki Alma yang Muda. 
Helaman menerima catatan- catatan dari pamannya, 
Siblon, dan melayani sebagai hakim kepala atas 
orang- orang Nefi. Dia mengajarkan kepada para 
putranya, Nefi dan Lehi untuk mengingat Pene-
bus mereka, Yesus Kristus (lihat Helaman 5:9–14). 
Ajaran- ajaran ini kemudian mengilhami Nefi untuk 
melepaskan jabatannya sebagai hakim kepala untuk 
mengkhotbahkan pertobatan kepada orang- orang 
Nefi dan orang- orang Laman. Setelah ribuan orang 
Laman diinsafkan, seorang nabi orang Laman yang 
bernama Samuel diilhami untuk mengkhotbahkan 
pertobatan dan bernubuat di antara orang- orang 
Nefi pada waktu yang sama dengan Nefi. Kitab 
Helaman disalin dari catatan- catatan yang disim-
pan selama pemerintahan dan pelayanan Helaman 
(Helaman 1–3) dan Nefi (Helaman 4–16). Catatan- 
catatan Nefi mencakup nubuat dan ajaran Samuel si 
orang Laman.

Kapan dan di Mana Itu Dituliskan?
Catatan- catatan asli yang digunakan sebagai sumber 
untuk kitab Helaman mungkin ditulis antara 52 SM. 
sampai 1 SM. Mormon meringkas catatan- catatan itu 
pada suatu masa antara 345 M sampai 385 M. Mor-
mon tidak mencatat di mana dia berada ketika dia 
menyusun kitab ini.

UNIT 22: HARI 1

Helaman 1–2
Pendahuluan
Setelah hakim kepala Pahoran meninggal, ada per-
selisihan serius di antara orang- orang Nefi tentang 
yang mana dari para putranya—Pahoran, Paanki, dan 
Pakumeni—yang akan menjadi hakim kepala yang 
baru. Pahoran dipilih oleh rakyat sebagai hakim kepala 
yang baru. Salah seorang pengikut Paanki, seorang 
pria yang bernama Kiskumen yang bertindak untuk 
sebuah gerombolan rahasia, membunuh Pahoran, dan 
kemudian Pakumeni ditetapkan sebagai hakim kepala. 
Mengambil keuntungan atas perselisihan dan perpe-
cahan ini, orang- orang Laman dapat menaklukkan 
ibukota orang- orang Nefi, Zarahemla dan membunuh 
Pakumeni. Jenderal orang Nefi, Moroniha memperoleh 
kembali kota Zarahemla, dan Helaman ditetapkan se-
bagai hakim kepala. Kiskumen terbunuh saat berusaha 
untuk membunuh Helaman, dan Gadianton menjadi 
pemimpin gerombolan rahasia itu.

Helaman 1
Perselisihan atas siapa yang akan menjadi hakim kepala 
menjadikan orang- orang Laman menaklukkan Zarahemla, 
ibukota orang- orang Nefi
Pikirkan tentang terakhir kali Anda berargumen-
tasi dengan seseorang atau menyaksikan orang lain 
berargumentasi. Apakah masalah yang perselisihan 
semacam itu sebabkan? Sewaktu Anda menelaah 
Helaman 1, carilah masalah- masalah yang perselisihan 
itu bawa kepada orang- orang Nefi dan renungkan apa 
yang dapat Anda pelajari dari pengalaman mereka.

Bacalah petikan- petikan tulisan suci berikut, dan 
tulislah jawaban Anda atas pertanyaan- pertanyaan itu 
di ruang yang tersedia:

• Helaman 1:1–4. Apakah yang menyebabkan perseli-
sihan dan perpecahan di antara orang- orang Nefi?  
  
 

• Helaman 1:5–8. Siapakah yang ditetapkan sebagai 
hakim kepala? Bagaimana kedua saudara lelaki dari 
hakim kepala yang baru bereaksi?   
 

• Helaman 1:9–12. Apa yang Kiskumen lakukan, dan 
perjanjian apa yang dibuat Kiskumen dan gerom-
bolan rahasianya.   
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Selama masa perselisihan di antara orang- orang Nefi, 
seorang pria bernama Koriantumur memimpin orang- 
orang Laman melawan kota Zarahemla dalam pertem-
puran. Bacalah Helaman 1:18–22, dan identifikasilah 
apa yang dapat orang- orang Laman lakukan sebagai 
akibat dari perselisihan orang- orang Nefi.

Salah satu kebenaran yang dapat kita pelajari dari 
kisah ini adalah: Perselisihan bersifat memecah 
belah dan menjadikan kita rapuh terhadap penga-
ruh musuh. Anda mungkin ingin menuliskan asas ini 
dalam tulisan suci Anda di sebelah Helaman 1:18.

 1. Untuk menolong Anda memahami asas ini dengan le-
bih baik, jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 

jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Seorang remaja putri telah berargumentasi dengan orangtua-
nya tentang teman- temannya. Bagaimana perselisihan ini mung-
kin memengaruhi sikapnya terhadap mendengarkan nasihat 
orangtuanya tentang bidang- bidang lain dalam kehidupannya?
 b. Seorang remaja putra memiliki perasaan marah terhadap se-
seorang dalam kuorum imamatnya. Bagaimana perselisihan ini 
mungkin memengaruhi cara dia bertindak di gereja?
 c. Pikirkan tentang suatu bidang dalam kehidupan Anda di 
mana Anda merasa ada perselisihan antara Anda dan orang- 
orang lain. Satu hal spesifik apakah yang dapat Anda lakukan 
untuk menghilangkan perselisihan ini dari kehidupan Anda? Ba-
gaimana Anda dapat mencapai ini?

Helaman 1:22–30 mencatat bahwa setelah orang- 
orang Laman menaklukkan Zarahemla, mereka de-
ngan segera mulai berbaris menuju kota Kelimpahan 
untuk merebutnya juga. Pasukan orang Nefi dapat 
mengepung orang- orang Laman dan mengalahkan 
mereka. Banyak orang Laman terbunuh, dan mereka 
yang menyerah dibiarkan untuk kembali ke tanah 
mereka sendiri.

Helaman 2
Helaman menjadi hakim kepala, dan para hambanya 
mencegah gerombolan rahasia mengambil nyawanya
Sebelum Anda menelaah Helaman 2, pikirkan tentang 
bagaimana seorang remaja putri atau remaja putra 
yang setia akan berusaha untuk membereskan kesa-
lahan atau dosa. Akankah dia berusaha untuk menu-
tupinya atau mencari pengampunan dari Tuhan dan 
dari mereka yang tersakiti?

Setelah Kiskumen membunuh Pahoran, dia dan para 
anggota gerombolan rahasianya saling berjanji bahwa 
mereka tidak akan pernah memberi tahu siapa pun 
yang telah melakukan pembunuhan itu. Bacalah 
Helaman 2:3–4, dan perhatikan ungkapan “masuk ke 
dalam sebuah perjanjian agar tak seorang pun akan 
mengetahui kejahatannya.” Kemudian bacalah Ajaran 

dan Perjanjian 58:43, dan carilah bagaimana Tuhan 
ingin kita bertindak ketika kita telah melakukan sesu-
atu yang keliru.

 2. Berdasarkan pada penelaahan Anda tentang Helaman 
2:3–4 serta Ajaran dan Perjanjian 58:43, tulislah dalam 

jurnal penelaahan tulisan suci Anda perbedaan antara bagai-
mana Tuhan ingin kita bertindak jika kita berbuat dosa dan ba-
gaimana Kiskumen serta para pengikutnya bertindak.

Helaman menjadi hakim kepala yang baru setelah 
kematian Pakumeni, saudara Pahoran, kemudian 
Kiskumen serta gerombolan rahasianya memutuskan 
untuk membunuh Helaman juga. Seorang pria yang 
bernama Gadianton menjadi pemimpin gerombolan 
rahasia tersebut pada waktu ini. Bacalah Helaman 
2:2–9, dan tulislah di ruang bawah ini bagaimana 
Kiskumen terbunuh:   
 

Bacalah Helaman 2:10–14, dan carilah apa yang terjadi 
kepada gerombolan perampok Gadianton. Mormon 
memperingatkan bahwa kelompok rahasia seperti 
para perampok Gadianton, yang disebuat “komplotan 
rahasia” (lihat, sebagai contoh, Helaman 3:23), pada 
akhirnya akan menyebabkan kehancuran orang- orang 
Nefi. Para nabi Kitab Mormon sebelumnya juga telah 
memperingatkan tentang terlibat dengan komplotan 
rahasia (lihat 2 Nefi 26:22; Alma 1:12). Kitab Mormon 
mengajarkan asas ini: Komplotan rahasia dapat me-
nuntun pada kehancuran masyarakat.

Penatua M. Russell Ballard dari Kuorum Dua Be-
las Rasul memperingatkan mengenai bahaya dari 
komplotan- komplotan rahasia zaman sekarang. 
Sewaktu Anda membaca peringatan ini, tandailah apa 
yang dapat kita lakukan untuk berdiri melawan kom-
plotan rahasia.

“Kitab Mormon mengajarkan bahwa 
komplotan rahasia yang terlibat dalam 
kriminalitas menyajikan tantangan serius, 
bukan saja bagi individu dan keluarga 
tetapi bagi seluruh peradaban. Di antara 
komplotan- komplotan rahasia zaman 

sekarang adalah geng, penyalur narkoba, dan keluarga 
kriminalitas yang terorganisasi. Komplotan- komplotan 
rahasia di zaman kita berfungsi mirip seperti para 
perampok Gadianton pada zaman Kitab Mormon .… 
Di antara tujuan mereka adalah untuk ‘membunuh, 
dan menjarah, dan mencuri, dan berbuat pelacuran 
dan segala macam kejahatan, bertentangan dengan 
hukum negeri mereka dan juga hukum Allah mereka’ 
[Helaman 6:23].

Jika kita tidak berhati- hati, komplotan- komplotan 
rahasia zaman sekarang dapat memperoleh kuasa dan 
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pengaruh sama cepatnya dan sama sepenuhnya seperti 
yang mereka lakukan pada zaman Kitab Mormon .…

Kitab Mormon mengajarkan bahwa iblis adalah ‘pem-
rakarsa segala dosa’ dan pencetus dari komplotan- 
komplotan rahasia ini [Helaman 6:30] .… Tujuannya 
adalah untuk menghancurkan individu, keluarga, ko-
munitas, dan bangsa [lihat 2 Nefi 9:9]. Dalam tingkat 
tertentu, dia berhasil pada zaman Kitab Mormon. Dan 
dia jauh lebih berhasil pada zaman sekarang. Itulah 
mengapa adalah sedemikian penting bagi kita … 
untuk tetap berdiri kokoh bagi kebenaran dan benar 
dengan melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk 
menolong menjaga komunitas kita tetap aman.

… [Kita dapat] ‘berdiri sebagai saksi bagi Allah’ de-
ngan memberikan teladan, menaati standar- standar 
Gereja, dan membagikan kesaksian kita kepada me-
reka yang di sekitar kita [lihat Mosia 18:9]” (”Standing 
for Truth and Right,” Ensign, November 1997, 38).

Pikirkan tentang satu atau lebih cara Anda dapat 
menerapkan ajaran Penatua Ballard untuk membela 
kebenaran serta benar dalam komunitas Anda dan di 
negeri Anda.

 3. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah menelaah Helaman 1–2 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 22: HARI 2

Helaman 3–4
Pendahuluan
Selama waktu yang diuraikan pada pasal- pasal awal 
Helaman, orang- orang Nefi menikmati masa keda-
maian dan mengalami masa perselisihan. Puluhan ribu 
orang Nefi bergabung dengan Gereja selama masa 
kedamaian. Mengikuti kemakmuran yang besar ini, 
lebih banyak anggota Gereja yang rendah hati tum-
buh dalam iman mereka terlepas dari dianiaya oleh 
mereka yang menjadi sombong. Karena banyak orang 
Nefi menjadi jahat, mereka kehilangan seluruh tanah 
sebelah selatan kepada orang- orang Laman.

Helaman 3
Banyak orang Nefi bermigrasi ke sebelah utara sementara 
Gereja makmur di tengah kejahatan dan penganiayaan
Bacalah Helaman 3:1–2, dan perhatikan bahwa selama 
beberapa tahun “tidak ada perselisihan” di antara 
orang- orang Nefi. Sekarang bacalah Helaman 3:3, 19, 
dan identifikasilah kata atau ungkapan yang memper-
lihatkan bahwa segala sesuatu telah berubah di antara 
orang- orang Nefi.

Helaman 3:4–16 menjelaskan bahwa sewaktu perseli-
sihan tumbuh di antara orang- orang Nefi, banyak orang 
pindah ke sebelah utara. Banyak orang Nefi menjadi 
jahat dan bergabung dengan orang- orang Laman.

Terlepas dari perselisihan dan kejahatan, Helaman 
memilih untuk hidup secara berbeda. Helaman mela-
yani sebagai hakim kepala orang- orang Nefi dan juga 
sebagai nabi di antara mereka. Bacalah Helaman 3:20, 
dan identifikasilah bagaimana Helaman digambarkan. 
(Kata kesetaraan berarti keadilan atau tanpa prasangka 
atau favoritisme).

Apa yang mengesankan Anda tentang Helaman? 
Mengapa Anda pikir dia tetap begitu kuat selama masa 
perselisihan dan kejahatan ini? Anda mungkin ingin 
menandai kata secara berkelanjutan dalam Helaman 3:20.

Bacalah Helaman 3:22–26, dan tandai bagaimana 
orang- orang Nefi mulai berubah untuk yang lebih 
baik. Berapa banyak orang yang bergabung dengan 
Gereja?   
 

Mormon sering kali menggunakan ungkapan “demiki-
anlah kita boleh melihat,” “demikianlah kita melihat,” 
dan “kita melihat” untuk menunjukkan kebenaran 
yang dia inginkan untuk kita pelajari. Dalam Helaman 
3:27–30 ungkapan- ungkapan ini digunakan berkali- 
kali, yang memperlihatkan bahwa Mormon mengi-
nginkan kita mempelajari beberapa pelajaran penting. 
Bacalah Helaman 3:27–30, dan tandai ungkapan- 
ungkapan kunci dan identifikasilah pelajaran- pelajaran 
yang Mormon inginkan untuk kita pelajari.

 1. Lengkapi tugas- tugas berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda:

 a. Tulislah apa yang Mormon ingin agar Anda ketahui dari 
Helaman 3:27–30 tentang firman Allah.
 b. Tulislah bagaimana penelaahan tulisan suci Anda telah me-
nolong Anda menghindari kejahatan dan menjaga Anda tetap 
pada jalan menuju hadirat Allah.

Bacalah Helaman 3:32–34, dan perhatikan bahwa be-
berapa anggota Gereja mulai menganiaya para anggota 
Gereja lainnya. Para penganiaya adalah orang- orang 
yang mengatakan bahwa mereka termasuk dalam 
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Gereja, tetapi mereka sebenarnya dipenuhi dengan 
kesombongan dan tidak percaya pada ajaran- ajaran 
Gereja. Tindakan mereka menyebabkan para anggota 
Gereja yang rendah hati menderita banyak kesengsa-
raan. Perhatikan betapa sulitnya pergi ke gereja dan 
dianiaya oleh para anggota Gereja lainnya karena Anda 
memilih untuk mengikuti nabi dan perintah Allah.

Bacalah Helaman 3:35 untuk mempelajari bagaimana 
para anggota Gereja yang setia bertindak selama masa 
penganiayaan dan kesengsaraan mereka.

 2. Berdasarkan pada penelaahan Anda tentang Helaman 
3:35, jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 

jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Apakah iman dari para anggota Gereja yang rendah hati ber-
tambah atau berkurang selama masa kesengsaraan mereka?
 b. Apakah yang dilakukan para anggota Gereja yang rendah 
hati yang menguatkan iman mereka? 
 c. Apakah berkat- berkat yang diterima para anggota Gereja ini?

Dengan menelaah Helaman 3:33–35, kita dapat belajar 
bahwa setiap individu memutuskan bagaimana penga-
niayaan dan kesengsaraan akan memengaruhinya. Sele-
saikan pernyataan ini berdasarkan pada apa yang Anda 
pelajari dari ayat- ayat ini: Terlepas dari penganiayaan 
dan pencobaan, iman kita kepada Yesus Kristus 
dapat meningkat sewaktu kita   
 . 
 (Ada sejumlah cara untuk melengkapi kalimat ini). 
Anda mungkin ingin menuliskan kalimat Anda dalam 
tulisan suci di sebelah Helaman 3:33–35.

 3. Untuk menolong Anda memahami ajaran dari ayat- 
ayat ini dengan lebih baik, jawablah dua atau semua per-

tanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana doa atau puasa telah menolong Anda pada masa 
penganiayaan atau pencobaan?
 b. Menurut Anda apakah artinya menyerahkan hati Anda ke-
pada Allah?
 c. Kapankah iman Anda kepada Yesus Kristus telah meningkat 
selama masa penganiayaan atau pencobaan?

Bacalah Helaman 3:36–37, dan identifikasilah keadaan 
rohani dari sebagian besar orang Nefi pada waktu 
ketika Helaman meninggal.

Helaman 4
Roh Tuhan menarik diri dari orang- orang Nefi, dan orang- 
orang Laman menaklukkan seluruh tanah orang Nefi 
 sebelah selatan
Seperti yang tercatat dalam Helaman 4, setelah 
Helaman meninggal, kesombongan dan perselisihan 
di antara orang- orang Nefi menyebabkan banyak 

orang Nefi bergabung dengan orang- orang Laman. 
Orang- orang Laman berperang dalam pertempuran 
melawan orang- orang Nefi. Bacalah Helaman 4:4–8, 
dan tandai pada peta teritorial yang menurut Anda 
telah ditaklukkan orang- orang Laman.

 4. Bagilah sebuah halaman menjadi setengah dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda dengan menggam-

barkan garis vertikal turun dari tengah halaman. Pada bagian 
atas dari satu sisi halaman tulislah: Ungkapan yang memperli-
hatkan sikap dan tindakan orang- orang Nefi. Pada sisi lain hala-
man tuliskan: Ungkapan yang memperlihatkan apa yang terjadi 
karena tindakan- tindakan ini. Bacalah Helaman 4:11–13, 21–26, 
dan tulislah sedikitnya tiga ungkapan di bawah setiap judul.

Salah satu asas penting yang kita pelajari dari 
Helaman 4 adalah ini: Kesombongan dan kejahatan 
memisahkan kita dari Roh Tuhan dan membiarkan 
kita pada kekuatan kita sendiri. Anda mungkin 
ingin menuliskan asas ini dalam tulisan suci Anda di 
sebelah Helaman 4:23–25.

Dalam pengalaman orang- orang Nefi, dibiarkan pada 
kekuatan mereka sendiri biasanya berarti kekalahan 
dalam pertempuran dan kehilangan tanah mereka 
(lihat Helaman 4:25–26). Dalam kehidupan kita, dibi-
arkan pada kekuatan kita sendiri dapat berarti kehi-
langan kerekanan Roh.

 5. Pikirkan tentang “pertempuran” apa yang Anda ha-
dapi dalam kehidupan Anda, dan tulislah tentang satu 

atau lebih darinya dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda. Tu-
lislah sedikitnya satu hal yang dapat Anda lakukan untuk mem-
pertahankan kerekanan Roh dalam kehidupan Anda. Tuliskan 

Tanah Sebelah Utara

Kelimpahan 

Zarahemla
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juga perasaan Anda tentang pentingnya memiliki Roh dalam ke-
hidupan Anda untuk menolong Anda menghadapi pertempuran 
kehidupan Anda dengan kekuatan Tuhan.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 1 Helaman 3–4 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 22: HARI 3

Helaman 5
Pendahuluan
Orang- orang Nefi berlanjut dalam kejahatan sampai 
mayoritas dari mereka memilih kejahatan daripada 
kebenaran. Diilhami oleh perkataan ayah mereka, Nefi 
dan Lehi membaktikan diri mereka untuk mengkhot-
bahkan Injil. Ayah mereka, Helaman, telah mengajar-
kan kepada mereka tentang pentingnya membangun 
kehidupan mereka di atas landasan Juruselamat. 
Setelah mengajar orang- orang Nefi, Lehi dan Nefi 
berkhotbah kepada orang- orang Laman dan dilem-
parkan ke dalam penjara. Setelah Tuhan secara ajaib 
membebaskan Nefi dan Lehi dari penjara, mayoritas 
dari orang- orang Laman insaf pada Injil.

Helaman 5:1–13
Helaman mengajar para putranya, Nefi dan Lehi untuk 
mengingat perintah- perintah Allah dan kuasa Yesus Kristus 
untuk menolong mereka
Bacalah enam kata dan ungkapan berikut. Untuk me-
nolong Anda melengkapi kegiatan berikutnya, usaha-
kan untuk mengingat masing- masing darinya. Anda 
akan diminta untuk menuliskannya dari ingatan dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: keluarga, orangtua, 
Pendamaian Yesus Kristus, nabi, pertobatan menuntun 
pada keselamatan, menaati perintah- perintah.

 1. Tutup buku pedoman Anda, dan tulislah enam kata 
atau ungkapan ini dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda dari ingatan.

Periksalah jawaban Anda. Pikirkan sejenak apakah 
itu mudah atau sulit untuk mengingat ungkapan- 
ungkapan itu. Apakah Anda pikir itu membuat 
perbedaan ketika Anda diberi tahu bahwa Anda akan 
diminta untuk menuliskan hal- hal itu dari ingatan?

Bacalah pernyataan berikut dari Presiden 
Spencer W. Kimball dan pikirkan tentang 
mengapa mengingat adalah sebuah kata 
yang penting ketika kita berusaha untuk 
menjalankan Injil: “Ketika Anda melihat 
ke dalam kamus untuk kata yang paling 

penting, apakah Anda tahu itu apa? Itu bisa jadi mengi-
ngat. Karena Anda semua telah membuat perjanjian—
Anda tahu apa yang harus dilakukan dan Anda tahu 
bagaimana melakukannya—kebutuhan kita yang ter-
besar adalah mengingat” (“Circles of Exaltation” [cera-
mah kepada para pendidik religi Church Educational 
System, 28 Juni 1968], 5).

Hari ini Anda akan menelaah tentang dua orang yang 
membuat perbedaan dalam kehidupan ribuan orang 
karena mereka mengingat kebenaran yang telah 
diajarkan kepada mereka oleh ayah mereka. Selama 
kursus pelajaran hari ini, renungkan apa yang Anda 
pikir Tuhan inginkan agar Anda ingat.

Seperti yang dijelaskan dalam Helaman 5:1–4, Nefi 
mengundurkan diri sebagai hakim kepala karena 
orang- orang telah menjadi sangat jahat. Dia dan adik 
lelakinya, Lehi ingin membaktikan seluruh waktu 
mereka untuk mengkhotbahkan firman Allah. Sewaktu 
mereka memulai pelayanan mereka, mereka ingat 
ajaran- ajaran dari ayah mereka, Helaman. Bacalah 
ayat- ayat berikut dan ringkaslah dalam bagian kosong 
yang tersedia apa yang Helaman minta agar para put-
ranya ingat. Anda mungkin juga ingin menandai kata 
mengingat setiap kali itu muncul dalam ayat- ayat ini.

• Helaman 5:5–7   
 

• Helaman 5:9–11   
 

• Helaman 5:12   
 

 2. Untuk menolong Anda memahami apa yang baru 
Anda baca dengan lebih baik, jawablah pertanyaan- 

pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana mengingat teladan yang benar dari orang lain 
dapat menolong Anda memilih untuk “melakukan apa yang 
baik”? (Helaman 5:7).
 b. Apakah yang Anda lakukan untuk mengingat Pendamaian 
Yesus Kristus?

Bacalah kembali Helaman 5:12, dengan mencari 
ungkapan- ungkapan yang mendukung asas ini: 
Jika kita membangun landasan kita di atas Yesus 
Kristus, Setan tidak akan memiliki kuasa atas diri 
kita. (Helaman 5:12 adalah ayat penguasaan ayat suci. 
Anda mungkin ingin menandainya dengan cara yang 
khusus sehingga Anda dapat menemukannya pada 
waktu mendatang).



245

Bayangkan bahwa Anda diminta untuk merancang 
sebuah bangunan yang tidak akan pernah roboh. 
Pikirkan tentang jawaban atas pertanyaan- pertanyaan 
berikut:

• Jenis landasan apakah yang akan perlu dimiliki ba-
ngunan seperti itu?

• Bagaimana landasan yang kuat menolong sebuah 
bangunan menahan cuaca, bencana alam, atau ke-
adaan sulit lainnya?

• Kata atau ungkapan apakah dalam Helaman 5:12 
yang menunjukkan bahwa membangun di atas lan-
dasan Yesus Kristus, Penebus kita, tidak akan men-
cegah serangan musuh tetapi akan memberi Anda 
kekuatan untuk mengatasinya?

 3. Tulislah jawaban atas pertanyaan- pertanyaan berikut 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Menurut Anda apakah artinya membangun landasan kehi-
dupan Anda di atas batu karang Yesus Kristus? Bagaimana Anda 
berusaha melakukan ini dalam kehidupan Anda?
 b. Kapankah Anda telah dapat menahan godaan atau penco-
baan karena landasan kehidupan Anda adalah Yesus Kristus?
 c. Bagaimana Anda dapat meningkatkan dalam menjadikan Ju-
ruselamat landasan kehidupan Anda?

Helaman 5:14–52
Tuhan melindungi Nefi dan Lehi di dalam penjara dan 
menyerakkan kegelapan dari para penawan mereka ketika 
mereka berseru kepada- Nya dan bertobat
Seperti yang tercatat dalam Helaman 5:14–19, Nefi dan 
Lehi mengkhotbahkan Injil dengan kuasa yang besar 
di tanah Zarahemla dan membaptiskan ribuan orang 
di sana. Kemudian mereka melakukan perjalanan ke 
tanah Nefi, yang adalah tanah orang- orang Laman. 
Kegiatan berikut dirancang untuk menolong Anda me-
mahami pengalaman luar biasa Nefi dan Lehi di antara 
orang- orang Laman.

 4. Gambarlah bagan berikut pada seluruh halaman da-
lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda. Kemudian baca-

lah ayat- ayat dalam setiap kotak dan buatlah sebuah gambar 
sederhana atau tulislah ringkasan singkat tentang apa yang diu-
raikan setiap kelompok ayat.

Nefi dan Lehi di antara orang- orang Laman

Helaman 5:20–21 Helaman 5:22–25 Helaman 5:26–28

Helaman 5:29–34 Helaman 5:35–39 Helaman 5:40–44

Dalam pengalaman ini awan kegelapan dapat me-
lukiskan dosa dan tiang api yang mengelilingi setiap 
orang dapat melukiskan Roh Kudus.

Tinjaulah ayat 28 dan 34, dan tulislah bagaimana pe-
rasaan orang- orang ketika mereka berada dalam awan 
kegelapan:   
 

Tinjaulah ayat 43 dan 44, dan tulislah bagaimana 
perasaan orang- orang ketika mereka dikelilingi oleh 
tiang api:   
 

Tinjaulah ayat 41 dan 42, dan tulislah apa yang orang- 
orang lakukan untuk menyingkirkan awan kegelapan, 
atau dengan perkataan lain, bertobat dari dosa- dosa 
mereka:   
 

Bacalah Helaman 5:45–47, dan renungkan kebenaran 
apa yang Anda pelajari tentang pertobatan dari penga-
laman ini. Satu asas adalah: Ketika kita menjalankan 
iman kepada Yesus Kristus dan bertobat dari dosa- 
dosa kita, Roh Kudus memenuhi hati kita dengan 
kedamaian dan sukacita.

Dalam Helaman 5:48–52 kita belajar bahwa kira- kira 
300 orang Laman adalah bagian dari mukjizat ini dan 
sepenuhnya diinsafkan pada Injil. Mereka pergi dan 
melayani orang- orang mereka sampai “bagian yang 
lebih banyak dari orang- orang Laman” juga diinsafkan 
(Helaman 5:50). Orang- orang yang insaf ini kemudian 
“meletakkan senjata perang mereka” (Helaman 5:51) 
dan “menyerahkan kepada orang- orang Nefi tanah 
kepemilikan mereka” (Helaman 5:52). Dalam sebagian 
besar kasus dalam Kitab Mormon, orang- orang mem-
peroleh kembali tanah mereka melalui perang, tetapi 
dalam kasus orang- orang Nefi mereka memperoleh 
kembali tanah mereka karena musuh mereka bertobat 
dan menerima Injil.

 5. Pikirkan tentang apakah Anda merasakan kedamaian 
dan sukacita dalam kehidupan Anda. Pikirkan tentang 

awan kegelapan apa pun yang mungkin ada dalam kehidupan 
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Anda, seperti dosa yang tak disesali, perselisihan dengan ang-
gota keluarga atau teman, atau sekadar gagal melakukan hal- hal 
seperti membaca tulisan suci dan berdoa secara teratur. Tulislah 
satu atau lebih dari hal- hal ini dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda. Renungkan apa yang dapat Anda lakukan untuk 
mengikuti teladan orang- orang Laman dalam Helaman 5, dan tu-
lislah apa yang dapat Anda lakukan untuk mengundang Jurusela-
mat menghilangkan awan kegelapan yang mungkin menguasai 
diri Anda. Bagaimana pertobatan mungkin menjadi bagian dari 
solusi yang Anda cari? Bagaimana pertobatan akan menolong 
Anda membangun di atas landasan Yesus Kristus?

Penguasaan ayat suci—Helaman 5:12
Bacalah Helaman 5:12, dan identifikasilah kata yang 
menunjukkan gambaran visual bagi Anda (sebagai 
contoh, batu karang, landasan, angin, hujan es, badai ). 
Untuk menolong Anda menghafalkan ayat ini, ambil-
lah secarik kertas dan tulislah di atasnya huruf per-
tama dari setiap kata dalam ayat itu, kecuali sebuah 
kata yang menunjukkan gambaran visual. Kemudian, 
di tempat sebuah huruf, gambarlah sebuah gambar 
sederhana yang melukiskan kata itu. Berlatihlah me-
lafalkan ayat itu dengan menggunakan hanya secarik 
kertas Anda. Tempatkan kertas Anda di suatu tempat 
di mana Anda akan dapat sering melihatnya untuk 
menolong Anda mengingat kebenaran dalam ayat ini.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Helaman 5 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 22: HARI 4

Helaman 6–9
Pendahuluan
Mengikuti upaya misionaris Nefi dan Lehi, orang- 
orang Laman meningkat dalam kesalehan mereka. 
Sayangnya, pada masa yang sama ini orang- orang 
Nefi menjadi jahat dan mendukung para perampok 
Gadianton, mengakibatkan Roh Tuhan menarik diri 
dari mereka. Nabi Nefi bernubuat bahwa jika orang- 
orang Nefi terus hidup dalam kejahatan, mereka akan 
binasa. Sebagai tanggapan, para hakim yang korup 
menghasut banyak orang untuk menjadi marah ter-
hadap Nefi, sementara sebagian orang dengan berani 

membela nabi. Sebagai kesaksian bahwa perkataannya 
akan digenapi, Nefi mengungkapkan bahwa hakim 
kepala telah dibunuh oleh saudara lelakinya. Ketika 
perkataan Nefi dibuktikan, sejumlah orang menerima 
dia sebagai nabi.

Helaman 6
Orang- orang Laman menjadi saleh dan berperang melawan 
para perampok Gadianton, sementara orang- orang Nefi 
mendukung komplotan rahasia

 1. Gambarlah yang berikut dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda, meninggalkan ruang kosong untuk menu-

lis atas dan bawah diagram:

Pengaruh Roh dalam kehidupan kita

Sewaktu Anda telah menelaah kitab Helaman, Anda melihat 
bahwa orang- orang Nefi membuat pilihan yang menuntun Roh 
Tuhan menarik diri dari kehidupan mereka, sementara orang- 
orang Laman membuat pilihan yang mengundang Roh bertam-
bah dalam kehidupan mereka. Bacalah Helaman 6:1–5, 16–17, 
34–36; carilah apa yang orang- orang Laman lakukan yang me-
nyebabkan Roh Tuhan bertambah; dan tulislah itu di atas anak 
panah bagian atas. Dalam ayat- ayat yang sama, carilah apa yang 
orang- orang Nefi lakukan yang menyebabkan Roh Tuhan berku-
rang, dan tulislah itu di bawah anak panah bagian bawah.
Sebuah asas penting yang dapat kita pelajari dari 
orang- orang Nefi dan orang- orang Laman adalah: Se-
waktu kita percaya kepada dan mematuhi firman 
Tuhan, Dia akan mencurahkan Roh- Nya ke atas 
diri kita. Kebalikan dari asas ini adalah juga benar: 
Jika kita tidak bersedia untuk percaya dan mema-
tuhi firman Tuhan, Roh Tuhan akan menarik diri 
dari diri kita.

Lihatlah apa yang telah Anda tuliskan pada diagram 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda. Pikirkan 
tentang bagaimana tindakan- tindakan pada setengah 
bagian atas adalah contoh tentang bersedia untuk 
percaya dan mematuhi firman Tuhan, sementara yang 
di bagian bawah adalah contoh tentang menjadi keras 
hati dan tidak bersedia mendengarkan Tuhan.

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Pilihlah salah satu tindakan positif (pada setengah bagian 
atas dari diagram Anda) yang sedang Anda lakukan atau telah 
Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Bagaimana tindakan ini 
telah mengundang Roh Kudus ke dalam kehidupan Anda?
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 b. Lihatlah tindakan- tindakan pada setengah bagian bawah dari 
diagram Anda. Mengapa Anda ingin menghindari melakukan 
hal- hal ini?

Pilihlah satu hal yang dapat Anda lakukan untuk 
mengundang Roh Tuhan bertambah dalam kehidupan 
Anda, dan berusahalah untuk mengerjakan itu pada 
minggu mendatang.

Helaman 7
Nefi berkhotbah kepada orang- orang Nefi yang jahat dan 
memerintahkan mereka untuk bertobat
Nabi Nefi melayani sebagai misionaris di tanah sebe-
lah utara selama enam tahun. Dia kembali ke rumah-
nya sendiri setelah berusaha mengajar orang- orang 
Nefi, yang telah menolak perkataannya dan tetap 
dalam keadaan jahat mereka. Dia sangat putus asa. 
Bacalah Helaman 7:6–11 untuk mempelajari apa yang 
Nefi lakukan.

Setelah orang- orang berkumpul untuk mendengarkan 
Nefi berdoa di atas menara di kebunnya, Nefi mulai 
mengajar mereka (lihat Helaman 7:12–29). Dia mem-
peringatkan mereka tentang akibat dari keputusan 
mereka dan menekankan asas ini: Jika kita meno-
lak untuk bertobat dari dosa- dosa kita, kita akan 
kehilangan perlindungan Tuhan dan berkat- berkat 
kehidupan kekal.

Helaman 8:1–26
Para hakim yang korup menghasut orang- orang untuk 
menjadi marah terhadap Nefi
Beberapa pengaruh apakah yang mengalihkan Anda 
dari mendengarkan perkataan para nabi? Sewaktu 
Anda menelaah Helaman 8, carilah wawasan terhadap 
apa yang hendaknya Anda lakukan ketika dihadapkan 
dengan pengaruh seperti itu.

Bacalah Helaman 8:1–6, dengan mencari bagaimana 
para hakim orang Nefi (yang juga adalah para peram-
pok Gadianton) bereaksi pada ajaran Nefi. Sewaktu 
Anda membaca, renungkan pertanyaan- pertanyaan 
berikut: Apakah pesan utama para hakim kepada 
orang- orang? Menurut Helaman 8:4, mengapa para 
hakim tidak mau menangkap Nefi?

Pikirkan tentang apa yang akan Anda lakukan jika 
seseorang berusaha membujuk Anda untuk tidak 
memedulikan para nabi yang telah mengajar. Dalam 
Helaman 8, sejumlah orang berbicara menentang 
apa yang para hakim katakan tentang Nefi. Bacalah 
Helaman 8:7–9, dan pertimbangkan menandai apa 
yang orang- orang katakan untuk mendukung Nefi.

Lihatlah Helaman 8:10, dan catatlah pengaruh yang 
diberikan oleh perkataan mereka tentang situasi itu. 

Anda mungkin ingin menuliskan asas berikut di sebe-
lah Helaman 8:7–10: Jika kita melawan kejahatan, 
kita dapat mencegahnya bergerak maju.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
sebuah paragraf singkat yang menjelaskan mengapa 

Anda pikir asas yang dinyatakan di atas adalah penting pada za-
man kita.

 4. Jawablah satu atau lebih dari pertanyaan- pertanyaan 
berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana Anda dapat melawan pengaruh yang berusaha 
membujuk Anda untuk mengabaikan atau menolak ajaran- 
ajaran nabi?
 b. Apakah yang mungkin menjadi cara yang patut untuk berbi-
cara menentang pengaruh seperti itu dan mendukung para nabi 
Tuhan?
 c. Kapankah Anda atau seseorang yang Anda kenal pernah ber-
diri menentang pengaruh seperti itu? Apakah akibatnya?

Seperti yang tercatat dalam Helaman 8:11–23, Nefi 
mengingatkan orang- orang tentang nabi demi nabi 
yang telah bersaksi tentang Yesus Kristus. Dia meng-
ajarkan kepada orang- orang Nefi asas ini: Sewaktu 
kita menjalankan iman kepada Yesus Kristus dan 
patuh, kita akan menerima kehidupan kekal. Ter-
lepas dari banyak nabi yang ajaran- ajarannya mem-
benarkan perkataan Nefi, orang- orang menolak Nefi 
dan pesannya. Bacalah Helaman 8:24–26, dan identi-
fikasilah akibat yang dihadapi orang- orang Nefi jika 
mereka terus menolak kesaksian para nabi. Kemudian 
renungkan pertanyaan berikut: Mengapa Anda pikir 
mereka yang secara konsisten menolak kebenaran 
dan memberontak melawan Allah menghadapi akibat 
serius seperti itu?

Helaman 8:27–9:41
Nefi mengungkapkan bahwa hakim kepala telah dibunuh 
oleh saudara lelakinya
Sebagai bukti bahwa orang- orang berada dalam 
keadaan penuh dosa dan bahwa apa yang dia beri 
tahukan kepada mereka tentang kehancuran mereka 
akan digenapi, Nefi mengungkapkan bahwa hakim 
kepala orang- orang Nefi telah dibunuh. Nefi juga 
menyatakan bahwa baik orang yang dibunuh maupun 
saudara lelakinya adalah anggota dari para perampok 
Gadianton (lihat Helaman 8:27–28).

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
asas berikut: Perkataan para nabi akan digenapi. Ba-

yangkan Anda adalah seorang detektif yang sedang menginvesti-
gasi pembunuhan hakim kepala. Temukan jawaban atas 
pertanyaan- pertanyaan berikut dengan membaca ayat- ayat da-
lam tanda kurung. Tulislah jawaban Anda dalam jurnal penela-
ahan Anda.
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Hari Pertama Investigasi:
 a. Ketika lima orang menginvestigasi pernyataan Nefi, apakah 
yang mereka temukan? Mengapa mereka jatuh ke tanah? 
(Helaman 9:1–5)
 b. Siapakah yang orang- orang curigai sebagai pembunuhnya? 
(Helaman 9:7–8)

Hari Kedua Investigasi:
 c. Siapakah yang terbukti tak bersalah? (Helaman 9:10–14, 18)
 d. Siapakah yang dituduh? (Helaman 9:16, 19)
 e. Bukti ketidakbersalahan apakah yang Nefi berikan? (Helaman 
9:25–36)
 f. Siapakah si pembunuh itu? (Helaman 9:37–38)

Pertimbangkan untuk menandai jawaban atas 
pertanyaan- pertanyaan berikut dalam tulisan suci 
Anda:

• Menurut Helaman 9:5, apa yang dipercayai dan dita-
kuti oleh lima pria yang menemukan hakim kepala 
yang terbunuh?

• Menurut Helaman 9:36, apa yang Nefi katakan 
bahwa Seantum akan bersaksi sewaktu dia menga-
kui membunuh saudara lelakinya?

• Menurut Helaman 9:39–41, mengapa sebagian 
orang memercayai Nefi?

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Helaman 6–9 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 23: HARI 1

Helaman 10
Pendahuluan
Setelah pengadilan menyimpulkan tentang pembu-
nuhan hakim kepala (lihat Helaman 7–9), Nefi kem-
bali ke rumahnya sendiri. Dia merenungkan apa yang 
telah Tuhan perlihatkan kepadanya dan juga khawatir 
tentang kejahatan orang- orang. Disaat keputusasaan 
Nefi, Tuhan berbicara kepadanya dan memberkatinya 
selamanya dengan kuasa pemeteraian. Tuhan meme-
rintahkan Nefi untuk terus mengkhotbahkan perto-
batan kepada orang- orang, sebuah perintah yang Nefi 
patuhi dengan segera.

Keadaan pembelajaran Injil 
yang ideal terdiri atas ke-
tertiban, kekhidmatan, dan 
perasaan damai. Berusaha-
lah untuk menyingkirkan 
gangguan yang mungkin 
mengalihkan penelaahan dan 
perenungan tulisan suci Anda. 
Presiden Boyd K. Packer, Presi-
den Kuorum Dua Belas Rasul, 
mengajarkan bahwa “ilham 
datang dengan lebih mudah 
dalam keadaan damai” dan 
bahwa “kekhidmatan meng-
undang wahyu” (“Reverence 
Invites Revelation,” Ensign, 
November 1991, 21–22).

Menciptakan 
Suasana Belajar

Helaman 10:1–11
Nefi menerima kuasa 
pemeteraian
Pikirkan tentang suatu 
waktu ketika Anda ber-
usaha melakukan yang 
terbaik untuk melakukan 
apa yang benar tetapi 
reaksi yang Anda terima 
dari orang lain atau hasil 
yang Anda capai berbeda 
dari yang Anda harapkan. 
Dalam Helaman 10 Anda 
akan membaca tentang 
bagaimana Tuhan mem-
berkati Nefi sewaktu dia 
terus tetap setia dalam 
keadaan yang sulit.

Setelah dijelaskan ten-
tang pembunuhan hakim 
kepala, Nefi mendapati 
bahwa orang- orang tidak 
menanggapi dengan iman dan bertobat setelah me-
reka menyaksikan peristiwa- peristiwa dramatis yang 
tercakup dalam Helaman 9. Nefi mulai kembali ke 
rumah dengan perasaan putus asa. Bacalah Helaman 
10:1–3, dan carilah apa yang Nefi renungkan sewaktu 
dia berjalan pulang. Anda mungkin ingin menandai 
setiap kali kata merenungkan disebut dalam ayat- ayat 
ini. Merenungkan berarti bermeditasi dan berpikir 
secara mendalam, sering kali tentang tulisan suci atau 
hal- hal lain tentang Allah. Ketika digabungkan dengan 
doa, merenungkan hal- hal tentang Allah bisa menda-
tangkan wahyu dan pemahaman yang meningkat.

Pikirkan tentang pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Apa yang Nefi renungkan?
• Mengapa dia merasa “tercampakkan,” atau sedih?
• Apa yang terjadi sewaktu dia merenung?

Sebuah asas yang diperlihatkan dalam Helaman 
10:1–3 adalah: Merenungkan hal- hal tentang Tuhan 
mempersiapkan kita untuk menerima wahyu. 
Contoh- contoh lain dalam tulisan suci juga mengilus-
trasikan asas ini: Nefi merenungkan tentang hal- hal 
yang telah ayahnya, Lehi, ajarkan dan pelajari tentang 
kebenaran penuhnya (lihat 1 Nefi 10:17; 11:1); Joseph 
Smith muda “memikirkan … lagi dan lagi” tentang 
Yakobus 1:5 dan menyebabkan kebenaran diungkap-
kan kepadanya (lihat Joseph Smith—Sejarah 1:11–19); 
dan Presiden Joseph F. Smith merenungkan dan me-
mikirkan tentang tulisan suci yang berurusan dengan 
penebusan orang mati serta menyebabkan kebenaran 
diungkapkan kepadanya (lihat A&P 138:1–6, 11).



249

Sebagian besar wahyu yang diterima orang ketika me-
renungkan hal- hal tentang Tuhan, bagaimanapun juga, 
tidak datang melalui mendengarkan suara, menyaksi-
kan penglihatan, atau cara- cara dramatis lain seperti 
itu. Penatua David A. Bednar dari Kuorum Dua Belas 
Rasul menjelaskan:

“Wahyu disampaikan dalam banyak cara, 
termasuk, sebagai contoh, mimpi, pengli-
hatan, pembicaraan dengan utusan 
surgawi, dan ilham. Sebagian wahyu 
diterima secara langsung dan kuat; 
sebagian dikenal secara bertahap dan 

lembut .…

… Paling sering, wahyu datang dalam sedikit pe-
nambahan dari waktu ke waktu dan dianugerahkan 
menurut hasrat, kelayakan, dan persiapan kita. Ko-
munikasi demikian dari Bapa Surgawi secara bertahap 
dan dengan lembut ‘menitik ke atas [jiwa kita] bagai-
kan embun dari langit’ (A&P 121:45). Pola wahyu ini 
cenderung lebih umum daripada langka dan terbukti 
dalam pengalaman Nefi sewaktu dia mencoba be-
berapa pendekatan yang berbeda sebelum berhasil 
mendapatkan lempengan- lempengan kuningan dari 
Laban (lihat 1 Nefi 3–4) .…

… Kebenaran mendasar dari Injil yang dipulihkan 
tidaklah disampaikan kepada Nabi Joseph Smith 
semuanya sekaligus di Hutan Sakral. Harta tak ternilai 
ini diungkapkan sewaktu keadaan membutuhkannya 
dan sewaktu saatnya tepat.

Presiden Joseph F. Smith menerangkan bagaimana 
pola wahyu ini terjadi dalam kehidupannya, ‘Sewaktu 
masih anak- anak … saya sering kali … meminta 
kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada saya suatu 
hal yang menakjubkan, agar saya bisa menerima 
kesaksian. Namun Tuhan menahan keajaiban ini dari 
diri saya, dan menunjukkan kepada saya kebenaran, 
baris demi baris … , sampai Dia membuat saya tahu 
kebenaran dari mahkota kepala saya sampai alas kaki 
saya, dan sampai keraguan serta ketakutan sepenuh-
nya dibersihkan dari diri saya .…’ (dalam Conference 
Report, April 1900, 40–41).

Kita sebagai anggota Gereja cenderung untuk mene-
kankan manifestasi rohani yang menakjubkan dan 
dramatis sedemikian banyaknya sehingga kita mung-
kin gagal untuk menghargai dan bahkan melewatkan 
pola kebiasaan yang dengannya Roh Kudus menye-
lesaikan pekerjaan- Nya” (“Roh Wahyu,” Ensign atau 
Liahona, Mei 2011, 88).

 1. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang suatu waktu Anda merasa bahwa Anda mene-

rima wahyu pribadi. Apa keadaan- keadaan yang mendatangkan 

wahyu? Bagaimana merenung menolong Anda menerima 
wahyu? (Ingatlah bahwa wahyu dapat datang dalam banyak 
cara. Itu mungkin mencakup saat pencerahan serta pemahaman 
atau perasaan damai dan yakin secara tiba- tiba atau bertahap).

Sisihkan waktu untuk merenung secara teratur dalam 
kehidupan Anda, misalnya selama pertemuan- 
pertemuan gereja, sebelum dan setelah doa dan 
penelaahan tulisan suci pribadi, setelah menyaksikan 
atau mendengarkan konferensi umum, saat berpuasa, 
atau saat menghormati hari Sabat.

Bayangkan Anda memiliki sesuatu yang amat berharga 
bagi Anda dan Anda perlu meninggalkannya dalam 
perawatan orang lain. Siapakah yang Anda percayai 
untuk merawatnya? Mengapa Anda akan memilih 
individu itu? Apa yang telah orang itu lakukan untuk 
memperoleh kepercayaan Anda?

Bacalah Helaman 10:4–5, dan carilah mengapa Tuhan 
memercayai Nefi. Tak kenal lelah berarti “tidak pernah 
bosan.” Renungkan teladan dari orang- orang yang 
Anda kenal yang tampaknya melayani Tuhan dengan 
tak kenal lelah tidak peduli seperti apa kemungkinan 
keadaannya.

Tanggapan Tuhan kepada Nefi dalam Helaman 10:4 
mengajarkan asas ini: Tuhan memercayai kita 
dengan berkat dan tanggung jawab ketika kita 
menempatkan kehendak- Nya sebelum kehendak 
kita sendiri.
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 2. Tanggapi satu atau lebih dari pertanyaan- pertanyaan 
berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Dalam cara apakah Anda mengetahui apa kehendak Tuhan 
mengenai kehidupan Anda?
 b. Apakah yang telah Anda lakukan dalam kehidupan Anda 
baru- baru ini untuk memperlihatkan kepada Tuhan bahwa 
kehendak- Nya adalah lebih penting daripada kehendak Anda 
sendiri dan bahwa itu adalah apa yang ingin Anda ikuti di se-
gala waktu?
 c. Satu bidang apakah dari kehidupan Anda dimana Anda dapat 
mencari dan mengikuti kehendak Tuhan dengan lebih baik alih- 
alih kehendak Anda sendiri?

Bacalah Helaman 10:5–7, dan identifikasilah berkat 
dan janji yang Tuhan berikan kepada Nefi karena dapat 
dipercaya. Tulislah berkat dan janji itu di sebelah ayat 
yang berhubungan:

Ayat 5:   
 

Ayat 6:   
 

Ayat 7:   
 

Berkat yang diidentifikasi dalam Helaman 10:7 adalah 
ajaran utama dari Injil Yesus Kristus: Kuasa pemete-
raian mengikat dan melepaskan di bumi dan di 
surga. Apakah Anda tahu tentang orang- orang lain 
dalam tulisan suci yang diberi kuasa pemeteraian ini? 
Anda mungkin ingin merujuksilangkan Helaman 
10:7 dengan tulisan suci berikut: 1 Raja- Raja 17 (Elia); 
Matius 16:15–19 (Petrus);  Ajaran dan Perjanjian 132:46 
(Joseph Smith).

Bacalah Ajaran dan Perjanjian 128:9, dan identifikasi-
lah apa yang Nabi Joseph Smith ajarkan tentang kuasa 
pemeteraian.

Kunci- kunci kuasa pemeteraian yang sama pada 
zaman sekarang dipegang oleh Presiden Gereja Yesus 
Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir. Sama 
seperti Tuhan dapat memercayai Nefi, Tuhan juga 
tahu Presiden Gereja tidak akan menggunakan kuasa 
ini dalam cara apa pun yang bertentangan dengan 
kehendak- Nya. Wewenang pemeteraian ini didelegasi-
kan kepada para pemegang imamat yang layak lainnya 
di seluruh dunia, yang memungkinkan tata cara- tata 
cara imamat untuk mengikat di bumi dan di surga.

Pikirkan tentang pernyataan berikut oleh Penatua 
Bruce R. McConkie dari Kuorum Dua Belas Rasul peri-
hal pentingnya kuasa pemeteraian ini:



251

“Segala sesuatu yang tidak dimeteraikan 
dengan kuasa ini memiliki akhir ketika 
manusia meninggal. Kecuali baptisan 
memiliki meterai yang abadi ini, itu tidak 
akan mengizinkan seseorang ke kerajaan 
selestial; kecuali perjanjian pernikahan 

kekal dimeteraikan dengan wewenang ini, itu tidak 
akan membawa pihak- pihak yang berperan serta 
menuju permuliaan di surga tertinggi di dalam dunia 
selestial.

Segala sesuatu memperoleh kekuatan yang abadi 
dan keabsahan karena kuasa pemeteraian” (Mormon 
Doctrine, edisi ke- 2 [1966], 683).

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Menurut Penatua McConkie, apa yang terjadi jika sebuah 
tata cara tidak dimeteraikan dengan wewenang yang tepat?
 b. Bagaimana kuasa pemeteraian telah berdampak pada kehi-
dupan Anda, dan bagaimana Anda ingin itu memberkati kehi-
dupan Anda di masa depan?

Bacalah penandasan berikut oleh Penatua Russell M. 
Nelson dari Kuorum Dua Belas Rasul bahwa kuasa 
pemeteraian Allah telah dipulihkan, “Bait suci, tata 
cara, perjanjian, pemberkahan, dan pemeteraian telah 
dipulihkan, secara tepat sebagaimana dinubuatkan. 
Tata cara- tata cara bait suci menyediakan rekonsiliasi 
dengan Tuhan dan memeteraikan keluarga bersama 
selamanya. Kepatuhan pada perjanjian- perjanjian 
sakral yang dibuat di bait suci menjadikan kita meme-
nuhi syarat untuk kehidupan kekal—karunia terbesar 
Allah bagi manusia” (“Prepare for the Blessings of the 
Temple,” Ensign, Oktober 2010, 42).

Menurut Penatua Nelson, apakah yang menjadikan 
kita memenuhi syarat untuk menerima berkat- berkat 
yang dijanjikan dari kuasa pemeteraian?

Helaman 10:12–19
Nefi mematuhi perintah Tuhan untuk mengkhotbahkan 
pertobatan kepada orang- orang
Apakah Anda pernah diminta untuk melakukan 
sesuatu oleh orangtua, majikan, atau pemimpin dan 
menunda melakukannya atau lalai melakukan apa 
yang diminta? Pertimbangkan pesan apa yang Anda 
kirim ketika Anda menunda bertindak pada apa yang 
diminta dari Anda.

Bacalah Helaman 10:11–12, dan carilah bagaimana 
Nefi menanggapi perintah Tuhan bagi dia untuk 
mengkhotbahkan pertobatan kepada orang- orang. 
Apakah yang kita perlihatkan kepada Tuhan ketika kita 
menanggapi dengan segera dan cepat pada nasihat 
dan perintah- perintah- Nya?

 4. Bacalah Helaman 10:13–18. Kemudian, dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda, tulislah beberapa kalimat 

tentang apa yang Anda pelajari dari teladan Nefi tentang me-
nanggapi perintah Tuhan. Tulislah satu cara Anda dapat menerap-
kan ini dalam kehidupan Anda.

Kesetiaan Nefi memperlihatkan bahwa Tuhan dapat 
memercayainya, dan dia diberkati dengan kuasa yang 
besar dan perlindungan.

Tinjauan Ulang Penguasaan Ayat Suci
Untuk tinjauan ulang penguasaan ayat suci, bacalah 
1 Nefi 3:7; 2 Nefi 2:27; 2 Nefi 31:19–20; dan Mosia 2:17. 
Pertimbangkan bagaimana ayat- ayat penguasaan ayat 
suci ini berlaku pada Nefi dan pelayanannya dalam 
Helaman 10.

Carilah cara- cara untuk menempatkan kehendak 
Tuhan sebelum kehendak Anda sendiri dan mematuhi 
dengan cepat. Sewaktu Anda dengan setia melayani 
Tuhan seperti yang Nefi lakukan, Dia akan memercayai 
dan memberkati Anda.

 5. Tulislah catatan berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Helaman 10 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 23: HARI 2

Helaman 11–12
Pendahuluan
Helaman 11–12 mencakup sejarah orang Nefi selama 
14 tahun dan memperlihatkan orang- orang melewati 
siklus kesalehan dan kejahatan. Karena kesombongan 
mereka, orang- orang menolak untuk bertobat dari 
kejahatan mereka. Nefi memeteraikan langit, yang me-
nyebabkan masa kekeringan dan bencana kelaparan. 
Masa kekeringan dan bencana kelaparan meren-
dahkan hati orang- orang, dan mereka bertobat serta 
berpaling kepada Tuhan. Karena mereka tidak memilih 
untuk menjadi rendah hati, orang- orang mulai dengan 
mudah melupakan Tuhan Allah mereka sampai mereka 
dibawa pada kesadaran tentang betapa banyak mereka 
membutuhkan bantuan- Nya. Dalam belas kasihan- 
Nya, Dia mendera umat- Nya untuk membawa mereka 
pada pertobatan dan keselamatan.
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Helaman 11
Orang- orang Nefi melewati siklus kesalehan dan kejahatan

 1. Gambarlah siklus kesalehan dan kejahatan berikut da-
lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda. Siklus ini sering 

kali merujuk pada “siklus kesombongan.” Perhatikan bahwa no-
mor unsur 4 dari siklus itu hilang dari diagram. Menurut Anda apa-
kah yang akan dilakukan untuk mengangkat sebuah bangsa dari 
kehancuran dan penderitaan pada kesalehan dan kemakmuran? 
Sewaktu Anda menelaah Helaman 11, perhatikan informasinya un-
tuk menolong Anda mengisi langkah ini dalam siklus tersebut.

Sewaktu Anda membaca Helaman 10, orang- orang 
tidak mau mendengarkan firman Allah yang disam-
paikan oleh Nabi Nefi. Tinjaulah Helaman 10:18, dan 
identifikasilah di mana Anda pikir orang- orang Nefi 
berada pada siklus kesombongan pada waktu itu 
(akhir tahun ke- 71 pemerintahan para hakim).

Kegiatan tulisan suci berikut akan menolong Anda 
melihat siklus kesalehan dan kejahatan ini di antara 
orang- orang dalam Kitab Mormon sepanjang 14 tahun 
sejarah mereka. Pada bagan berikut, bacalah rujukan 
tulisan suci dari Helaman 11, tulislah uraian singkat 
tentang kondisi orang- orang Nefi, tulislah dalam 
nomor- nomor yang memperlihatkan di mana Anda 
akan menempatkan mereka pada siklus kesombongan. 
Dua contoh disediakan bagi Anda. Perhatikan kata- 
kata untuk menolong Anda mengisi langkah keempat 
yang hilang pada siklus yang Anda gambar dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

Tahun 
Peme-
rintahan 
Para 
Hakim

Helaman 11 Uraian Singkat 
tentang 
Kondisi Orang- 
Orang Nefi

Posisi 
pada 
Siklus

72–73 ayat 1–2 Perselisihan dan 
peperangan me-
ningkat; gerom-
bolan rahasia 
para perampok 
melaksanakan 
pekerjaan peng-
hancuran.

2, 3

1. Kesalehan dan 
kemakmuran

2. Kesombongan 
dan kejahatan

3. Kehancuran dan 
penderitaan

4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tahun 
Peme-
rintahan 
Para 
Hakim

Helaman 11 Uraian Singkat 
tentang 
Kondisi Orang- 
Orang Nefi

Posisi 
pada 
Siklus

73–75 ayat 3–6

75 ayat 7, 9–12

76–77 ayat 17–18, 
20–21

Orang- orang 
bersukacita dan 
memuliakan 
Allah; mereka 
saleh dan mak-
mur kembali.

4, 1

78–79 ayat 22–23

80 ayat 24–26

80–81 ayat 27–30, 
32–35

82–85 ayat 36–37
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Seperti yang diperlihatkan dalam kegiatan tulisan suci, 
unsur 4 dalam siklus kesombongan adalah “keren-
dahan hati dan pertobatan.” Tulislah ini pada bagan 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

 2. Siklus kesombongan bukanlah hanya cerminan dari 
sebuah masyarakat. Itu juga dapat dilihat dalam sebuah 

keluarga atau dalam kehidupan seorang individu. Memahami ba-
gaimana itu bekerja dapat menolong kita menghindarinya. Tu-
lislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda apa yang 
menurut Anda perlu Anda hindari dari masuk ke dalam fase “ke-
sombongan dan kejahatan” atau “kehancuran dan penderitaan” 
dari siklus tersebut.

Anda mungkin ingin menuliskan asas berikut pada 
tulisan suci Anda dalam Helaman 11: Melalui keren-
dahan hati dan pertobatan, kita dapat menghindari 
kesombongan dan kehancuran. Anda mungkin ingin 
menandai dalam Helaman 11:4 apa yang Nefi harap-
kan bencana kelaparan itu timbulkan bagi bangsanya.

Pikirkan tentang jawaban atas pertanyaan- pertanyaan 
berikut:

• Apakah sebuah masyarakat, keluarga, atau individu 
perlu mengikuti siklus kesombongan?

• Menurut Anda apakah yang perlu sebuah masyara-
kat, keluarga, atau individu lakukan untuk menghin-
dari terperangkap dalam siklus kesombongan?

Penatua Richard G. Scott dari Kuorum Dua Belas 
Rasul mengatakan yang berikut mengenai doa Nefi, 
“Tuhan mendengarkan permohonan hamba- Nya 
[dalam Helaman 11:10–14] dan menyebabkan bencana 
kelaparan berhenti, tetapi tidak sampai tahun beri-
kutnya. Peristiwa ini mengilustrasikan bahwa Tuhan 
mendengarkan permohonan kita dengan segera tetapi 
kemudian menjawab ketika, dalam kebijaksanaan- 
Nya, kita akan memetik manfaat paling banyak dari 
tanggapan- Nya” (“Nephi, Son of Helaman,” dalam 
Heroes from the Book of Mormon [1995,] 154).

Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan tentang apa 
yang dapat kita lakukan untuk menghindari terpe-
rangkap dalam siklus kesombongan:

“Allah akan memiliki sebuah umat yang 
rendah hati. Apakah kita dapat memilih 
untuk menjadi rendah hati atau kita dapat 
dipaksa menjadi rendah hati. Alma 
berkata, ‘Diberkatilah mereka yang 
merendahkan hati mereka tanpa dipaksa 

untuk menjadi rendah hati’ (Alma 32:16).

“Marilah kita memilih untuk menjadi rendah hati.

Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita de-
ngan menaklukkan permusuhan [kebencian] terhadap 
saudara lelaki dan saudara perempuan kita, dengan 

menganggap mereka seperti diri kita, serta mengang-
kat mereka setinggi atau lebih tinggi daripada kita .…

Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita de-
ngan menerima nasihat dan deraan .…

Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita 
dengan mengampuni mereka yang telah menyinggung 
kita .…

Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita de-
ngan memberikan pelayanan yang tak mementingkan 
diri .…

Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita de-
ngan pergi ke misi dan mengkhotbahkan firman yang 
dapat merendahkan hati orang lain .…

Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita de-
ngan lebih sering pergi ke bait suci. 

Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita 
dengan mengakui dan meninggalkan dosa- dosa kita 
serta menjadi dilahirkan dari Allah .…

Kita dapat memilih untuk merendahkan hati kita 
dengan mengasihi Allah, menyerahkan kehendak kita 
pada kehendak- Nya, dan mengutamakan Dia dalam 
kehidupan kita .…

Marilah kita memilih untuk menjadi rendah hati. Kita 
bisa melakukannya. Saya tahu kita bisa” (“Beware of 
Pride,” Ensign, Mei 1989, 6–7).

Helaman 12
Mormon menjelaskan mengapa Tuhan mendera 
orang- orang
Bayangkan Anda adalah Nabi Mormon dan telah sele-
sai menulis kira- kira 14 tahun dari sejarah orang Nefi 
yang ditemukan dalam Helaman 11. Bagaimana Anda 
akan melengkapi pernyataan berikut: “Dan demikian-
lah kita dapat melihat   
 .”

Bacalah Helaman 12:1, dan identifikasilah apa yang 
Mormon inginkan agar kita lihat. Pikirkan tentang apa 
yang Mormon mungkin maksudkan dengan “ketidak-
mantapan hati anak- anak manusia.”

Telaahlah Helaman 12:2–3, dan identifikasilah 
pelajaran- pelajaran lain yang Mormon inginkan agar 
kita pelajari. Berilah perhatian dengan saksama pada 
ungkapan “kita bisa melihat” (ayat 2) dan “demikian-
lah kita melihat” (ayat 3).

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Mengapa menurut Anda begitu mudah bagi mereka yang 
makmur untuk melupakan Tuhan?
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 b. Apa contoh kenyamanan dan kemakmuran di zaman kita 
yang mungkin menuntun seseorang untuk melupakan Allah?
 c. Apa situasi- situasi yang Anda ketahui di mana seseorang 
atau kelompok telah melupakan Tuhan dalam kemakmuran me-
reka?

Beberapa pelajaran yang Mormon inginkan agar para 
pembacanya pelajari adalah: Jika kita tidak hati- hati, 
kemakmuran kita dapat menuntun kita untuk me-
lupakan Tuhan, dan Tuhan mendera umat- Nya un-
tuk membangkitkan ingatan mereka tentang Dia.

Penatua D. Todd Christofferson dari 
Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan 
tentang mengapa Tuhan mendera kita:

“Meskipun sering sulit untuk bertahan, 
sesungguhnya kita seharusnya bersuka-
cita bahwa Allah menganggap kita sepa-

dan dengan waktu dan kerepotan untuk dikoreksi.

Penderaan ilahi memiliki setidaknya tiga tujuan: 
(1) untuk membujuk kita bertobat, (2) untuk memo-
les dan menguduskan kita, serta (3) terkadang untuk 
mengarahkan kembali jalan kita dalam hidup menuju 
apa yang Allah ketahui adalah jalan yang lebih baik” 
(“Barangsiapa Kukasihi, Ia Kutegur dan Kuhajar,” 
Ensign atau Liahona, Mei 2011, 98).

Manakah yang Anda rasa mencerminkan maksud 
Tuhan dalam mendera orang- orang Nefi dan orang- 
orang Laman dalam Helaman 11–12? Untuk tujuan 
yang manakah Dia telah menggunakan penderaan 
dalam kehidupan Anda?

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bacalah Helaman 12:4–6, dan carilah uraian tambahan ten-
tang mereka yang melupakan Allah. Apakah sikap pribadi yang 
menghalangi individu untuk mengingat Allah?
 b. Bacalah Helaman 12:7–13. Mengapa Mormon mengatakan 
“anak- anak manusia … lebih rendah daripada debu bumi”? 
Apakah yang dilakukan debu yang terkadang orang- orang tidak 
bersedia lakukan?

Presiden Joseph Fielding Smith menga-
jarkan, “Nabi ini [Mormon] tidak ber-
maksud mengatakan bahwa Tuhan 
memiliki kepedulian yang lebih besar 
kepada dan lebih mengasihi debu bumi 
daripada Dia mengasihi anak- anak- Nya 

.… Pokok yang dia sampaikan adalah bahwa debu 
bumi itu patuh. Itu bergerak ke sana kemari atas 
perintah Tuhan. Segala sesuatu selaras dengan hukum- 
Nya. Segala sesuatu di alam semesta mematuhi hukum 
yang diberikan padanya, sejauh yang saya tahu, kecuali 
manusia. Ke mana pun Anda melihat, Anda menemu-
kan hukum dan aturan, unsur- unsur mematuhi hukum 
yang diberikan kepadanya, sesuai dengan panggilan-
nya. Tetapi manusia memberontak, dan dalam hal ini 
manusia lebih rendah daripada debu bumi karena dia 
menolak nasihat Tuhan” (dalam Conference Report, 
April 1929, 55).

Mormon memahami bahwa orang- orang yang mengi-
nginkan Allah menjadi penuntun mereka adalah lebih 
besar daripada debu bumi. Perbandingannya adalah 
untuk menarik perhatian kepada mereka yang penuh 
kesombongan dan menolak suara Tuhan serta yang 
memiliki hati yang tidak mantap. Seperti yang terca-
tat dalam Helaman 12:9–20, Mormon mengingatkan 
kita tentang kuasa Tuhan yang besar atas unsur- unsur 
jasmani—itu semua bergerak atas perintah- Nya. 
Gunakan beberapa saat untuk merenungkan tingkat 
kepatuhan Anda sendiri pada perintah- perintah Tuhan. 
Bagaimana kesediaan Anda untuk mematuhi perintah- 
perintah- Nya menunjukkan kerendahan hati? Ba-
gaimana menggunakan hak pilihan kita untuk tidak 
mematuhi firman- Nya menunjukkan kesombongan?
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 5. Tulislah dan selesaikan ungkapan- ungkapan berikut 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Dan demikianlah aku melihat dalam Helaman 11–12 .…
 b. Oleh karena itu, aku akan .…

Sewaktu kita mengingat Tuhan, menyimak suara- Nya, 
dan bertobat, kita memperlihatkan kerendahan hati 
kita dan iman kita kepada- Nya. Sebaliknya, Dia me-
megang janji- Nya untuk memberkati dan memakmur-
kan kita, pada akhirnya memberikan kehidupan kekal 
kepada kita.

 6. Tulislah catatan berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Helaman 11–12 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 23: HARI 3

Helaman 13–14
Pendahuluan
Beberapa tahun sebelum kelahiran Juruselamat, Tuhan 
mengutus seorang nabi orang Laman yang bernama 
Samuel untuk mengkhotbahkan pertobatan kepada 
orang- orang Nefi di Zarahemla. Nabi Samuel ada-
lah saksi kedua bagi Yesus Kristus, bersama dengan 
Nabi Nefi. Dia memperingatkan sebelumnya kepada 
orang- orang Nefi tentang kehancuran mereka jika 
mereka tidak bertobat. Samuel berkonfrontasi dengan 
mereka tentang kecenderungan mereka menolak para 
nabi dan watak mereka mencari kebahagiaan dengan 
melakukan kedurhakaan. Dia mengumumkan tanda- 
tanda yang akan menandai kelahiran dan kematian 
Yesus Kristus. Dia juga mengajarkan bahwa seluruh 
umat manusia, melalui penebusan Yesus Kristus, akan 
dibawa kembali ke hadirat Allah untuk penghakiman.

Helaman 13
Samuel memperingatkan orang- orang Nefi tentang 
kehancuran mereka jika mereka tidak bertobat
Ketika Anda telah melakukan sesuatu yang keliru dan 
perlu dikoreksi oleh orangtua atau pemimpin lain, 
bagaimana Anda menanggapi?

Kisah tentang seorang nabi yang memanggil sebuah 
bangsa pada pertobatan yang tercatat dalam Helaman 
13–16 adalah unik karena itulah pertama kali dalam 
Kitab Mormon tentang seorang nabi orang Laman 
memanggil orang- orang Nefi pada pertobatan.

Bacalah Helaman 13:1–8, 11 untuk memahami me-
ngapa Samuel berkhotbah kepada orang- orang Nefi 
dan apa yang Tuhan arahkan kepadanya untuk dika-
takan. Ayat- ayat ini mengilustrasikan asas: Para nabi 
menerima dan mengucapkan pesan- pesan yang 
Allah taruh ke dalam hati mereka. Pesan apakah 
yang Allah taruh ke dalam hati Samuel? Menurut 
Helaman 13:7, apa dampak yang Samuel harapkan 
untuk pesannya kepada orang- orang Nefi? 

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang suatu waktu ketika Anda merasa bahwa orang-

tua atau pemimpin Gereja diilhami untuk memberikan pesan ter-
tentu. Bagaimana pesan itu memengaruhi Anda? 

Di ruang yang tersedia, tulislah jawaban atas 
pertanyaan- pertanyaan pada bagan berikut sewaktu 
Anda menelaah Helaman 13:17–23 dan Helaman 
13:24–30.
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HELAMAN 13:17–23
Asas: Ketika kita tidak mengingat Tuhan, kita lebih rentan pada kesombongan dan kedurhakaan.

Manakah ayat- ayat yang Anda rasa mengajarkan asas di atas?

Apa kutukan yang Samuel ucapkan akan datang ke atas orang- orang Nefi?

Menurut Samuel, apakah yang tidak dilakukan orang- orang Nefi ketika mereka menempatkan hati mereka atas kekayaan mereka?

Apakah cara- cara kaum remaja zaman sekarang menempatkan hati mereka atas kekayaan—harta milik, kebiasaan, dan hasrat—
yang dapat menuntun pada kesombongan dan kedurhakaan?

Mengapa Anda pikir adalah penting untuk “ingat Tuhan Allahmu dalam segala sesuatu yang dengannya Dia telah memberkatimu”? 
(ayat 22).

HELAMAN 13:24–30
Asas: Jika kita menolak perkataan para nabi Tuhan, kita akan mengalami penyesalan dan dukacita.

Manakah ayat- ayat yang Anda rasa mengajarkan asas di atas?

Apakah dalih yang Samuel katakan kepada orang- orang Nefi yang digunakan untuk menolak para nabi Tuhan?

Mengapa menurut Anda orang- orang sering kali menerima nabi palsu dengan cara yang Samuel uraikan?

Jawablah dua pertanyaan berikutnya dengan menelaah ceramah- ceramah konferensi umum terkini dalam Ensign atau Liahona:

Apa saja beberapa ajaran spesifik dari para nabi dan rasul yang hidup?

Apa saja beberapa masalah spesifik yang para nabi dan rasul telah peringatkan untuk kita hindari?

Kajilah ulang Helaman 13:26–28, dengan mencari 
bagaimana orang- orang Nefi telah menanggapi para 
nabi palsu. Presiden Ezra Taft Benson menyatakan, 
“Bagaimana kita menanggapi perkataan seorang nabi 
yang hidup ketika dia memberi tahu kita apa yang 
perlu kita ketahui, tetapi lebih suka tidak mendengar, 
adalah ujian terhadap kesetiaan kita” (The Teachings of 
Ezra Taft Benson [1988], 140).

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apa contoh nasihat kenabian yang telah Anda pilih untuk 
patuhi?
 b. Bagaimana Anda telah diberkati karena mengikuti nasihat ini?
 c. Bagaimana Anda dapat bertambah baik dalam mengikuti 
nasihat para nabi yang hidup?

Samuel bernubuat bahwa orang- orang Nefi akan 
dihancurkan dalam waktu 400 tahun jika mereka tidak 
bertobat (lihat Helaman 13:9–10), dan dia mengajarkan 
bahwa satu- satunya alasan mereka belum dihancur-
kan adalah karena orang- orang saleh yang tinggal di 
antara mereka (lihat Helaman 13:12–14).

Bacalah Helaman 13:38 untuk menemukan bagaimana 
sedemikian banyak orang Nefi pada zaman Samuel 
telah menjadi begitu jahat.

Samuel menyatakan bahwa kita tidak dapat memper-
oleh kebahagiaan dengan melakukan kedurhakaan, 
yang menolong kita memahami bahwa kebahagiaan 
sejati datang hanya sewaktu kita menaati perintah- 
perintah Allah. Manakah petikan penguasaan ayat 
suci yang juga mengajarkan kebenaran ini? (Lihat 
catatan kaki c untuk Helaman 13:38).
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Presiden Ezra Taft Benson menolong kita 
memahami asas ini ketika dia berkata, 
“Ada sebuah peribahasa yang menyata-
kan: Adalah lebih baik mempersiapkan 
dan mencegah daripada memperbaiki 
dan bertobat. Betapa benarnya itu .… 

Baris pertahanan pertama dalam menjaga diri kita 
bersih secara moral adalah mempersiapkan diri kita 
untuk melawan godaan dan mencegah diri kita dari 
jatuh ke dalam dosa” (“The Law of Chastity,” dalam 
Ceramah Kebaktian dan Api Unggun Universitas Brigham 
Young 1987–1988  [1988], 51; speeches.byu.edu).

Samuel mengajarkan bahwa keputusan orang- orang 
Nefi menunda pertobatan akan mengakibatkan kege-
tiran dan kehancuran mereka. Kisah- kisah lain dalam 
Kitab Mormon mengajarkan bahwa para individu 
dapat bersikeras dalam pemberontakan dan keja-
hatan sampai roh pertobatan mungkin meninggalkan 
mereka. Sebagai contoh, Laman dan Lemuel tidak 
mau menyimak Allah dan menjadi “tidak lagi berpera-
saan” (1 Nefi 17:45). Contoh seperti itu menunjukkan 
mengapa adalah begitu penting bagi kita untuk tidak 
menangguhkan pertobatan kita. Melalui pertobatan, 
Anda dapat memulihkan segala sesuatu dan mence-
gah dosa serta godaan dari menguasai hasrat Anda 
untuk mengikuti Allah.

Bacalah pernyataan Presiden Dieter F. Uchtdorf dari 
Presidensi Utama untuk memahami dengan lebih baik 
bahwa Anda dapat memperoleh kembali jalan yang 
benar dalam kehidupan jika Anda mengambil jalan 
yang keliru:

“Selama pelatihan saya untuk menjadi 
kapten pesawat terbang, saya harus 
belajar cara mengemudikan pesawat 
terbang dalam jarak jauh. Terbang 
melintasi lautan lepas, menyeberangi 
dataran yang luas, serta terbang dari satu 

tempat ke tempat lainnya memerlukan perencanaan 
yang cermat untuk memastikan tiba dengan selamat 
pada tujuan yang direncanakan. Beberapa dari pener-
bangan nonstop ini dapat berlangsung hingga 14 jam 
dan menempuh hampir 9.000 mil (14.500 kilometer).

Ada sebuah tempat keputusan yang penting selama 
penerbangan panjang semacam itu yang umumnya 
dikenal sebagai tempat untuk kembali dengan aman. Di 
tempat ini pesawat harus memiliki cukup bahan bakar 
untuk berputar dan kembali dengan aman ke bandara 
asal. Setelah melewati tempat untuk kembali dengan 
aman ini, sang kapten kehilangan pilihan ini dan harus 
terus melanjutkan. Itulah sebabnya tempat ini sering 
dirujuk sebagai tempat tanpa jalan kembali.

… Setan menginginkan kita untuk berpikir bahwa jika 
kita telah berdosa kita telah masuk ke suatu ‘tempat 

tanpa jalan kembali’—yaitu sudah terlambat untuk 
mengubah jalan kita .…

… Untuk membuat kita kehilangan harapan, me-
rasa sengsara seperti dirinya sendiri, dan memerca-
yai bahwa kita tidak dapat diampuni, Setan bahkan 
mungkin menyalahgunakan kata- kata dari tulisan suci 
yang menekankan keadilan Allah, untuk menunjukkan 
bahwa tidak ada belas kasihan ….

Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Jika kita 
telah mengambil jalan yang salah, Pendamaian Yesus 
Kristus dapat memberi kita jaminan bahwa dosa bukan 
tempat yang tidak memiliki jalan kembali. Sebuah 
jalan kembali yang aman dimungkinkan jika kita 
mau mengikuti rencana Allah bagi keselamatan kita” 
(“Tempat untuk Kembali dengan Aman,” Ensign atau 
Liahona, Mei 2007, 99).

Bagaimana perkataan Presiden Uchtdorf memberikan 
harapan kepada mereka yang merasa bahwa mereka 
telah berdosa sedemikian besar, mereka telah pergi me-
lampaui “tempat tanpa jalan kembali”?   
 

Helaman 14
Samuel bernubuat tentang tanda- tanda kelahiran dan 
kematian Juruselamat
Pikirkan tentang sebuah peristiwa yang terjadi baru- 
baru ini di luar negara Anda dan menerima perhatian 
seluruh dunia. Bagaimana orang- orang belajar tentang 
peristiwa- peristiwa yang terjadi di bagian lain dunia, 
misalnya bencana alam dan peperangan? Mengapa 
orang- orang ingin tahu tentang peristiwa- peristiwa 
yang terjadi di bagian lain dunia?

Samuel bernubuat tentang kelahiran dan kematian 
Juruselamat, peristiwa- peristiwa yang akan terjadi 
jauh dari Zarahemla. Telaahlah Helaman 14:3–6, dan 
tandai dalam tulisan suci Anda tanda- tanda yang akan 
menyertai kelahiran Yesus Kristus. Telaahlah Helaman 
14:20–27, dan tandai tanda- tanda yang akan menyertai 
kematian- Nya.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang bagaimana Anda pikir bahwa Anda telah me-

nanggapi jika Anda berada di sana dan telah mendengarkan 
Samuel membuat nubuat- nubuat ini. Dari semua tanda yang di-
berikan, menurut Anda yang manakah yang paling berkesan bagi 
Anda sehingga perlu bertobat?

Tanda- tanda ini adalah baik instruktif maupun sim-
bolis. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, terang 
bertambah. Ketika Dia mati, kegelapan bertambah. Hal 
yang sama terjadi dalam kehidupan kita apakah ketika 
kita memperkenankan Dia memasuki hati kita atau 
mencegah Dia untuk masuk.
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Bacalah Helaman 14:11–13, dan identifikasilah maksud 
atau tujuan Samuel untuk berkhotbah kepada orang- 
orang Nefi. Anda mungkin ingin menomori dalam 
tulisan suci Anda apa yang Samuel ingin orang- orang 
Nefi ketahui dan lakukan. (Ungkapan “melalui jasa- 
Nya” dalam ayat 13 berarti melalui Pendamaian Yesus 
Kristus). Dari ayat- ayat ini kita belajar bahwa keperca-
yaan kepada Yesus Kristus menuntun pada perto-
batan dan pengampunan akan dosa- dosa.

Bacalah Helaman 14:28–29, dan carilah mengapa 
Tuhan memberikan tanda dan keajaiban. Satu kebe-
naran yang kita pelajari adalah: Tuhan memberikan 
tanda dan keajaiban untuk menolong orang- orang 
percaya kepada- Nya. Renungkan tanda- tanda (bukti- 
bukti) yang Anda rasa menolong Anda untuk percaya 
kepada Yesus Kristus.

Sewaktu Anda belajar tentang tanda- tanda yang dinu-
buatkan oleh Samuel, adalah penting untuk mengingat 
bahwa Tuhan memberikan tanda- tanda untuk meno-
long orang- orang saleh percaya dan bertobat, semen-
tara yang jahat mencari atau menuntut tanda- tanda 
untuk alasan yang mementingkan diri mereka sendiri 
(lihat A&P 46:9). Sementara tanda- tanda kematian 
Tuhan atau tanda- tanda Kedatangan Kedua- Nya 
penting untuk diketahui, ajaran- ajaran Samuel perihal 
makna kematian dan Kebangkitan Yesus Kristus adalah 
penting untuk diketahui.

Dengan saksama bacalah Helaman 14:15–19, dan 
kemudian telaahlah diagram di bawah ini.

Setelah membaca Helaman 14:15–19 dan menelaah 
diagram, pertimbangkan hal- hal berikut:

• Dilahirkan ke dalam kefanaan bisa diistilahkan 
sebagai kematian rohani karena kita dipisahkan dari 
hadirat Bapa Surgawi kita.

• Melalui kematian dan Kebangkitan- Nya, Yesus 
Kristus menebus seluruh umat manusia dari Ke-
jatuhan sehingga kita dapat kembali ke hadirat 
Allah.

• Melalui Pendamaian Yesus Kristus, seluruh umat 
manusia dibawa kembali ke hadirat Allah untuk 
dihakimi.

• Pada Penghakiman Terakhir, orang- orang yang terus 
menolak untuk bertobat akan mengalami kematian 
rohani yang lain—disingkirkan dari hadirat Allah 
selamanya.

• Yesus Kristus menebus kita dari kematian rohani 
dengan syarat pertobatan.

Tandai ungkapan- ungkapan dalam Helaman 14:15–19 
yang berhubungan dengan ajaran- ajaran yang berce-
tak tebal yang baru Anda baca. Akhiri dengan mem-
baca Helaman 14:30–31.

Hadirat Allah
1. Kejatuhan Adam dan Hawa 

mendatangkan kematian 
rohani pertama (lihat 
Helaman 14:16).

Bumi

Kematian dan 
Dunia Roh

2. Kebangkitan membawa seluruh 
umat manusia kembali ke hadirat 
Allah untuk dihakimi (lihat 2 Nefi 
2:10; Helaman 14:17).

3. Mereka yang bertobat dan 
menerima pengampunan 
dari dosa- dosa mereka 
berdiam di hadirat Allah 
selamanya (lihat Helaman 
14:13; Mormon 7:7–8).

4. Mereka yang tidak bertobat 
akan disingkirkan kembali 
dari hadirat Allah, menderita 
kematian rohani kedua (lihat 
Helaman 14:18).



259

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang bagaimana Anda akan menggunakan Helaman 

14:30–31 untuk menjelaskan kepada seorang teman mengapa 
pilihan kita dalam kehidupan ini begitu penting.

 5. Tulislah catatan berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Helaman 13–14 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 23: HARI 4

Helaman 15–16
Pendahuluan
Sewaktu Samuel, si orang Laman berkhotbah ke-
pada orang- orang Nefi dari bagian atas tembok di 
Zarahemla, dia bernubuat bahwa kecuali mereka 
bertobat, Allah akan “sepenuhnya menghancurkan 
mereka” (Helaman 15:17). Dia memaklumkan bahwa 
orang- orang Laman telah menjadi lebih saleh daripada 
orang- orang Nefi dan bahwa Tuhan akan memperpan-
jang hari- hari orang- orang Laman. Sejumlah orang 
Nefi memercayai ajaran- ajaran Samuel dan dibaptis 
oleh Nefi. Yang lain, yang tidak memercayai Samuel, 
berusaha untuk membunuhnya. Dia dilindungi oleh 
kuasa Allah, dan dia kembali ke negerinya sendiri. 

Helaman 15
Samuel memperingatkan orang- orang Nefi dan 
menjelaskan mengapa orang- orang Laman menjadi umat 
yang dijanjikan
Yang berikut adalah situasi hipotetis dari dua remaja 
putra:

Seorang remaja putra dibesarkan oleh orangtua yang 
bukan anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang 
Suci Zaman Akhir dan tidak menekankan ajaran- 
ajaran Yesus Kristus. Mereka memperkenankan putra 
remajanya minum alkohol, kebiasaan yang dia lan-
jutkan di perguruan tinggi. Dia kemudian bertemu 
dengan para misionaris Orang Suci Zaman Akhir. 
Setelah bertemu dengan para misionaris beberapa kali, 
dia berikrar untuk tidak lagi minum alkohol. Beberapa 
hari kemudian dia berada bersama sekelompok teman. 
Mereka menawarinya minuman beralkohol.

Remaja putra yang lain dibesarkan dalam keluarga 
Orang Suci Zaman Akhir. Orangtuanya mengadakan 

malam keluarga dan penelaahan tulisan suci keluarga 
secara teratur. Dia mengembangkan kebiasaan pe-
nelaahan tulisan suci dan doa pribadi setiap hari. Dia 
menghadiri Pratama, melayani dalam kuorum Imamat 
Harun, dan lulus dari seminari. Dia mengenal dan 
memahami Injil Yesus Kristus dan perintah- perintah 
Allah. Saat kuliah di perguruan tinggi, dia menjalin 
persahabatan baru. Suatu malam beberapa teman 
menawarinya minuman beralkohol.

Pertimbangkan tingkat kekuatan rohani yang mungkin 
diharapkan dari kedua remaja putra ini dalam situ-
asi mereka dan bagaimana itu dibandingkan dengan 
orang- orang Laman dan orang- orang Nefi yang me-
ngenainya Anda telaah dalam Helaman 15.

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Menurut Helaman 15:3, 17, bagaimanakah kondisi rohani 
orang- orang Nefi?
 b. Menurut Helaman 15:4–8, bagaimanakah kondisi rohani 
orang- orang Laman? (Kata dengan hati- hati dalam Helaman 
15:5 berarti “dengan waspada” atau “dengan bersiaga”).

Walaupun orang- orang Laman memiliki sejarah pan-
jang kejahatan “karena kedurhakaan tradisi leluhur 
mereka,” sewaktu mereka sampai pada pengetahuan 
tentang kebenaran, mereka bertobat dan menjadi 
“teguh dan tabah dalam iman” (Helaman 15:4, 8). 
Sebaliknya, orang- orang Nefi menjadi penuh kesom-
bongan dan menolak kebenaran Injil.

Secara saksama bacalah Helaman 15:7–8, dan isilah 
bagian kosong pada pernyataan berikut: Pengetahuan 
tentang kebenaran dan kepercayaan pada tulisan suci 
yang kudus menuntun pada - - - - - - - - - - - - -  dan - - - - - - - - - - - - - , 
yang membawa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; oleh 
karena itu, sebanyak yang telah sampai pada hal ini 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Sewaktu orang- orang Laman mempelajari kebenaran 
dengan menelaah dan memercayai tulisan suci, me-
reka mengembangkan iman kepada Yesus Kristus dan 
dituntun pada pertobatan. Mereka mengalami peru-
bahan hati dan menjadi teguh dan tabah dalam iman.

 2. Jawablah salah satu atau kedua pertanyaan berikut 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Kapankah penelaahan tulisan suci Anda telah menolong Anda 
membuat perubahan yang diperlukan dalam kehidupan Anda?
 b. Menurut Anda apakah kebiasaan penelaahan tulisan suci 
yang setia dapat menolong seseorang menerima perubahan hati?

Ajaran- ajaran Samuel menolong kita memahami 
pentingnya tetap setia pada pengetahuan dan iman 
yang telah kita dapatkan. Bacalah Helaman 15:14–17, 
dan carilah ungkapan yang mengindikasikan asas 
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Injil berikut: Jika orang- orang menjadi tidak per-
caya setelah menerima kegenapan Injil, mereka 
akan menerima penghukuman yang lebih besar. 
Anda mungkin ingin menuliskan kebenaran ini dalam 
tulisan suci Anda di sebelah ayat- ayat tersebut. Anda 
mungkin juga ingin menuliskan A&P 82:3 sebagai 
rujuk silang di sisi tulisan suci Anda.

Penerapan apakah yang diberikan asas ini dalam 
kehidupan Anda? Pernahkah ada waktu- waktu ketika 
Anda dengan sadar bertindak menentang apa yang 
Anda ketahui adalah benar? Apakah yang perlu 
Anda lakukan untuk memperkuat iman Anda kepada 
Juruselamat, bertobat, serta teguh dan tabah dalam 
kebenaran Injil?

Helaman 16
Mereka yang memercayai Samuel dibaptiskan; yang lain 
mengeraskan hati mereka
Pikirkan tentang bagaimana Anda biasanya menang-
gapi perkataan para nabi dan rasul yang hidup. Orang- 
orang Nefi diberi peluang untuk menerima perkataan 
nabi orang Laman, Samuel. Gunakan apa yang Anda 
pelajari dari Helaman 16:1–7 untuk mengisi bagan 
berikut untuk mengidentifikasi orang- orang yang 
mana yang percaya dan bagaimana orang- orang Nefi 
menanggapi.

Helaman 16 Apakah 
kelompok 
orang Nefi 
ini percaya?

Bagaimana orang- orang 
ini menanggapi perka-
taan Nabi Samuel?

Ya Tidak

Ayat 1

Ayat 2

Ayat 3–5

Ayat 6–7

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Mengapa Anda pikir sebagian kaum muda mungkin menjadi 
marah dan menolak nasihat para nabi zaman sekarang?
 b. Kapankah Anda pernah melihat seseorang memilih untuk 
mengikuti nasihat seorang nabi meskipun orang lain menolak-
nya?
 c. Kapankah Anda pernah memilih untuk mengikuti nasihat se-
orang nabi meskipun orang lain di sekitar Anda menolaknya?
 d. Apakah yang Anda pelajari tentang perkataan para nabi da-
lam Helaman 16:13–14?

Renungkan pernyataan berikut dari Presi-
den Ezra Taft Benson mengenai bagai-
mana orang- orang dunia menanggapi 
para nabi zaman modern, “Nabi tidak 
akan perlu menjadi populer dengan dunia 
atau keduniawian. Sewaktu seorang nabi 

mengungkapkan kebenaran, itu memecah belah 
orang- orang. Yang jujur dalam hati mengindahkan per-
kataannya, tetapi yang tidak saleh mengabaikan atau 
melawannya. Ketika nabi menunjukkan dosa- dosa du-
nia, yang duniawi, alih- alih bertobat dari dosa- dosa 
mereka, mereka ingin membungkam mulut nabi atau 
tindakan lain seolah- olah nabi itu tidak ada. Populari-
tas tidak pernah merupakan sebuah ujian kebenaran. 
Sering kali nabi telah dibunuh atau diusir. Semakin 
kita lebih dekat pada kedatangan kedua Tuhan, Anda 
dapat mengharapkan bahwa semakin orang- orang du-
nia menjadi lebih jahat, nabi akan menjadi kurang 
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populer bagi mereka” (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988], 133).

Bacalah Helaman 16:16–21 untuk menemukan bagai-
mana orang- orang yang tidak percaya membenarkan 
penolakan mereka tentang penggenapan nubuat dan 
tanda dari surga. Barangkali Anda dapat menandai 
dalam tulisan suci Anda yang mana dari dalih atau 
argumentasi menentang para nabi yang Anda percaya 
adalah paling umum pada zaman kita.

Bacalah Helaman 16:23, dan tulislah dalam tulisan suci 
Anda atau jurnal penelaahan tulisan suci Anda akibat 
yang datang bagi mereka yang menolak para saksi 
Tuhan. Pernyataan Anda dapat serupa dengan asas 
berikut: Ketika kita menolak para saksi Tuhan, kita 
memperkenankan Setan menguasai hati kita.

Bacalah pernyataan berikut oleh Presiden 
Henry B. Eyring dari Presidensi Utama, 
dan tandailah apa pun dari perkataannya 
yang menegaskan apa yang telah Anda 
pelajari dari Helaman 16, “Ketika kita 
menolak nasihat yang datang dari Allah, 

kita tidak memilih untuk menjadi bebas dari pengaruh 
luar. Kita memilih pengaruh yang lain. Kita menolak 
perlindungan dari Bapa di Surga yang penuh kasih 
sempurna, mahaberkuasa, dan mahatahu, yang selu-
ruh tujuan- Nya, seperti Putra Terkasih- Nya, adalah 
memberi kita kehidupan kekal, memberi kita segala 
yang Dia miliki, dan membawa kita pulang kembali 
dalam keluarga- keluarga pada lengan kasih- Nya. De-
ngan menolak nasihat- Nya, kita memilih pengaruh 
dari kuasa yang lain, yang tujuannya adalah 

menjadikan kita sengsara dan yang motifnya adalah 
kebencian. Kita memiliki hak pilihan moral sebagai se-
buah karunia dari Allah. Alih- alih hak memilih untuk 
menjadi bebas dari pengaruh, adalah hak yang tak da-
pat dicabut untuk menyerahkan diri kita pada yang 
mana pun dari kuasa yang kita pilih” (“Finding Safety 
in Counsel,” Ensign, Mei 1997, 25).

Apakah yang dikatakan Presiden Eyring akan terjadi 
ketika kita menolak pengaruh Allah dalam kehidupan 
kita? Mengapa penting untuk memahami bahwa 
ketika kita menolak pengaruh Allah, kita berada di 
bawah pengaruh Setan? 

Pertimbangkan jika ada cara apa pun yang telah 
mengeraskan hati Anda terhadap nasihat yang telah 
diberikan oleh para nabi dan rasul. Mungkin berman-
faat untuk mengkaji pamflet Untuk Kekuatan Remaja 
sewaktu Anda memikirkan tentang apa yang mereka 
ajarkan dan bagaimana Anda menerima nasihat me-
reka. Putuskan apa yang akan Anda lakukan hari ini 
untuk menjadi teguh dan tabah dalam menjalankan 
Injil dan mengindahkan nasihat para nabi Tuhan.

 4. Tulislah catatan berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Helaman 15–16 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 24: HARI 1

3 Nefi 1
Pendahuluan
Sebelum pergi dari tanah itu, Nabi Nefi (putra 
Helaman) menyerahkan catatan- catatan itu kepada 
putra sulungnya, Nefi. Orang- orang yang tidak per-
caya berkomplot untuk menghukum mati orang- orang 
yang setia jika nubuat- nubuat mengenai kelahiran 
Yesus Kristus tidak digenapi pada suatu hari tertentu. 
Sewaktu Nefi memohon kepada Tuhan atas nama 
orang- orang percaya, suara Tuhan datang kepadanya 
dan memaklumkan bahwa tanda kelahiran- Nya akan 
diberikan pada malam itu. Untuk penggenapan nubuat 
Samuel si orang Laman, ketika matahari terbenam ti-
dak ada kegelapan dan sebuah bintang baru muncul. 
Terlepas dari usaha Setan yang berkelanjutan untuk 
menghancurkan iman orang- orang, “bagian yang lebih 
banyak dari orang- orang percaya, dan diinsafkan ke-
pada Tuhan” (3 Nefi 1:22).

3 Nefi 1:1–26
Nubuat- nubuat mengenai kelahiran Yesus Kristus digenapi, 
dan banyak orang Nefi diinsafkan
Pikirkan tentang orang- orang dalam tulisan suci atau 
dalam sejarah Gereja yang telah mengurbankan nyawa 
mereka untuk Injil Yesus Kristus. Mengapa Anda pikir 
mereka bersedia melakukan pengurbanan itu?

Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 1, sekelompok 
orang Nefi yang setia harus memutuskan apakah me-
reka bersedia menyerahkan nyawa mereka untuk tetap 
setia pada kepercayaan mereka. Pasal ini dimulai de-
ngan menjelaskan bahwa Nefi memberikan catatan- 
catatan sakral kepada putranya, yang juga bernama 
Nefi, dan kemudian pergi dari tanah itu (lihat 3 Nefi 
1:1–3). Itu kemudian menuturkan ujian iman yang dia-
lami banyak orang Nefi.

Bacalah 3 Nefi 1:4–9, dan carilah situasi menantang 
yang dihadapi orang- orang Nefi yang setia. Bagaimana 
perasaan Anda jika Anda adalah Nefi dan waktunya 
telah tiba ketika orang- orang percaya segera dihan-
curkan? Renungkan sejenak mengapa sebagian orang 
mungkin bergumul untuk tetap setia dalam situasi ini.

Bacalah 3 Nefi 1:10–12, dan carilah apa yang Nefi laku-
kan dalam saat kritis ini. Bacalah tanggapan Tuhan ke-
pada Nefi dalam 3 Nefi 1:13–14. Anda mungkin ingin 
menandai pernyataan dalam 3 Nefi 1:13 yang mengin-
dikasikan asas ini: Tuhan akan menggenapi semua 
firman yang telah Dia suruh ucapkan melalui para 
nabi- Nya.

PENDAHULUAN UNTUK  

3 Nefi
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Sewaktu Anda menelaah 3 Nefi, Anda akan belajar 
tentang perkataan dan tindakan Juruselamat selama 
pelayanan- Nya di antara orang- orang dalam Kitab 
Mormon. Para pemimpin Gereja telah merujuk 3 Nefi 
sebagai “Kitab Injil kelima” Tuhan kita karena, seperti 
empat Kitab Injil dalam Perjanjian Baru, itu berfo-
kus pada ajaran- ajaran dan pelayanan langsung Yesus 
Kristus (lihat Gordon B. Hinckley, “The Cornerstones 
of Our Faith,” Ensign, November. 1984, 52). Presiden 
Ezra Taft Benson mengajarkan, “Kitab 3 Nefi memuat 
sebagian dari petikan- petikan yang paling mengge-
rakkan hati dan penuh kuasa dalam semua tulisan 
suci. Itu bersaksi tentang Yesus Kristus, para nabi- Nya, 
dan ajaran- ajaran keselamatan” (“The Savior’s Vi-
sit to America,” Ensign, Mei 1987, 6). Dengan melihat 
bagaimana Yesus Kristus menunjukkan rasa iba bagi 
orang- orang “satu demi satu” (3 Nefi 11:15; 17:21), 
Anda dapat memahami kepedulian- Nya bagi Anda 
dengan lebih baik sebagai individu. Anda juga da-
pat mempelajari pelajaran penting dengan memer-
hatikan bagaimana sebagian orang mempersiapkan 
diri mereka untuk bertemu Juruselamat sementara 
yang lain menghalangi diri mereka untuk mengalami 
berkat- berkat yang sangat indah.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Mormon meringkas catatan- catatan dari lempengan- 
lempengan besar Nefi untuk menciptakan kitab 3 Nefi. 
Kitab ini dinamai Nefi, putra Nefi, yang pekerjaan-
nya mencakup masa- masa sebelumnya, selama, dan 
setelah penampakan diri Juruselamat kepada orang- 
orang. Selama masa kejahatan besar yang mendahu-
lui kunjungan Yesus Kristus, Nefi melayani “dengan 
kuasa dan dengan wewenang yang besar” (3 Nefi 
7:17). Namun pelayanan Nefi hanyalah pendahuluan 
pada pelayanan Yesus Kristus, yang perkataan dan 
perbuatan- Nya merupakan fokus utama dari 3 Nefi. 
Saat membuat ringkasan catatan Nefi, Mormon juga 
menambahkan ulasan dan kesaksiannya sendiri pada 
kitab ini (lihat 3 Nefi 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

Kapan dan di Mana Itu Dituliskan?
Catatan- catatan asli yang digunakan sebagai sum-
ber untuk kitab 3 Nefi mungkin ditulis antara 1 SM. 
sampai 34 SM. Mormon meringkas catatan- catatan itu 
pada suatu masa antara 345 M sampai 385 M. Mor-
mon tidak mencatat di mana dia berada ketika dia 
menyusun kitab ini.
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 1. Cobalah membayangkan seperti apa yang mungkin 
terjadi pada Nefi tepat setelah tanda kelahiran Jurusela-

mat diberikan. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
bagaimana Anda pikir akan menanggapi jika Anda berada di 
sana pada waktu itu. Menurut Anda apakah yang akan Anda ra-
sakan jika Anda adalah Nefi dan tanda itu baru saja terjadi?

Bacalah 3 Nefi 1:4, 14–
15, 19–21, dan carilah 
ungkapan tambahan 
yang menekankan kon-
sistensi Tuhan dalam 
menggenapi perkataan 
para nabi- Nya. Anda 
mungkin ingin menan-
dai ungkapan- ungkapan 
ini dalam tulisan suci 
Anda. Sewaktu Anda 
membaca 3 Nefi 1:14, 
mungkin bermanfaat un-
tuk memahami bahwa 
Makhluk yang berbicara 
mengisi dua peran dan 
berbicara dari kedua per-
spektif: sebagai Yehova 
(yang adalah Bapa de-
ngan penahbisan wewe-
nang ilahi) dan sebagai 
Yesus Kristus, yang se-
gera menjadi Putra Allah 
yang fana.

Brigham Young suatu kali 
bertanya, “Apakah Anda 
membaca Tulisan Suci … 
seolah- olah Anda berdiri di 
tempat orang- orang yang me-
nuliskannya? … Adalah ke-
sempatan istimewa Anda 
untuk melakukannya, agar 
Anda dapat akrab dengan 
semangat dan arti dari fir-
man Allah yang tertulis se-
akrab Anda dengan kegiatan 
dan percakapan Anda sehari- 
hari” (Ajaran- Ajaran Presi-
den Gereja: Brigham Young 
[1997], 119).

Menempatkan Diri 
Anda pada Posisi 
dari Mereka yang 
Menulis Tulisan Suci

Untuk melihat bagaimana nubuat- nubuat tentang ke-
lahiran Juruselamat digenapi, tulislah nubuat yang di-
berikan oleh Samuel si orang Laman di kolom kiri dari 
bagan berikut. Kemudian tulislah ayat dari 3 Nefi 1 
dan uraian singkat tentang penggenapannya di kolom 
kanan.

Nubuat Samuel si Orang Laman Penggenapan

nubuat ke- 1 (Helaman 14:3–4): 3 Nefi 1:

nubuat ke- 2 (Helaman 14:5): 3 Nefi 1:

nubuat ke- 3 (Helaman 14:6): 3 Nefi 1:

nubuat ke- 4 (Helaman 14:7): 3 Nefi 1:

Sewaktu Anda membaca 3 Nefi 1:16–18, perhatikan 
bagaimana yang jahat menanggapi ketika tanda- tanda 
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itu terjadi. Anda mungkin ingin menandai beberapa 
reaksi mereka. Kita belajar dalam 3 Nefi 1:18 bahwa 
sebagian orang “mulai merasa takut karena kedur-
hakaan mereka dan ketidakpercayaan mereka.” Re-
nungkan pertanyaan berikut: Bagaimana dosa dan 
ketidakpercayaan menuntun pada rasa takut?

Bacalah 3 Nefi 1:22–23, dan carilah apa yang iblis ber-
usaha lakukan setelah tanda- tanda kelahiran Tuhan 
telah diberikan. Lengkapi pernyataan berikut un-
tuk mengungkapkan asas yang Anda temukan dalam 
ayat 22: Ketika kita menghadapi kedustaan Setan, 
kita dapat memilih untuk   
 .

Uskup Richard C. Edgley, yang melayani dalam Keus-
kupan Ketua, menyampaikan nasihat mengenai bagai-
mana kita dapat menanggapi selama ujian iman kita 
sendiri. Tandailah apa pun dari perkataannya atau ung-
kapan yang mendorong Anda untuk memilih percaya 
terlepas dari keraguan yang dapat Setan gunakan un-
tuk menggoda Anda:

“Karena konflik dan tantangan yang kita 
hadapi di dunia zaman sekarang, saya 
ingin menyarankan sebuah pilihan tung-
gal—pilihan kedamaian dan perlin-
dungan, sebuah pilihan yang pantas bagi 
semua orang. Pilihan itu adalah iman. 

Kita menyadari bahwa iman bukanlah sebuah karunia 
cuma- cuma yang diberikan tanpa gagasan, hasrat, atau 
upaya .… Juruselamat berfirman, ‘Marilah kepada- Ku’ 
(Matius 11:28) dan ‘Ketoklah, maka pintu akan dibu-
kakan bagimu’ (Matius 7:7). Ini adalah kata kerja tin-
dakan—marilah, ketoklah. Itu adalah pilihan. Jadi saya 
katakan pilihlah iman. Pilihlah iman daripada kera-
guan, pilihlah iman daripada ketakutan, pilihlah iman 
daripada hal- hal yang tak diketahui dan tak terlihat, 
dan pilihlah iman daripada pesimisme ….

… Ketika logika, nalar, atau kecerdasan pribadi berten-
tangan dengan ajaran- ajaran dan doktrin kudus, atau 
pesan- pesan yang bertentangan menyerang keperca-
yaan Anda … pilihlah untuk tidak menebarkan benih 
dari hati Anda dengan ketidakpercayaan. Ingatlah, kita 
tidak menerima suatu kesaksian sampai setelah pen-
cobaan iman kita (lihat Eter 12:6)” (“Iman—Pilihan 
Ada pada Anda,” Ensign atau Liahona, November 2010, 
31–33).

 2. Dusta dan tipuan apakah yang iblis sebarkan pada 
zaman sekarang untuk berusaha mengeraskan hati 

orang- orang menentang kebenaran? Tulislah dalam jurnal pene-
laahan tulisan suci Anda apa yang dapat Anda lakukan untuk 
memelihara iman Anda kepada Yesus Kristus dan Injil- Nya yang 
dipulihkan bahkan ketika iblis berusaha untuk menyebabkan 
Anda meragukan iman Anda.

Bacalah 3 Nefi 1:24–25, dan identifikasilah sebuah tan-
tangan tambahan yang dihadapi sejumlah orang per-
caya. Renungkan apa yang dapat Anda pelajari dari 
tanggapan orang- orang ini ketika mereka belajar 
bahwa mereka keliru.

3 Nefi 1:27–30
Para pembelot orang Nefi dan sejumlah remaja orang 
Laman bergabung dengan para perampok Gadianton
Beberapa tahun setelah tanda- tanda kelahiran Yesus 
Kristus diberikan, sejumlah orang Nefi yang membelot 
mulai memberikan dampak pada kemampuan orang- 
orang yang setia untuk berdiri teguh dalam Injil. Ba-
gaimana Anda dapat berdiri teguh dalam Injil, bahkan 
di tengah serangan terhadap Gereja pada zaman kita? 
Bacalah 3 Nefi 1:27–30, dan carilah apakah “angkatan 
muda” orang Laman memiliki dampak positif atau ne-
gatif pada iman orang lain.

Perhatikan bahwa banyak dari kaum remaja orang 
Laman “menjadi diri sendiri” (3 Nefi 1:29) dan berpa-
ling dari Injil. Sister Kathleen H. Hughes, yang mela-
yani dalam presidensi umum Lembaga Pertolongan, 
menunjukkan arti dari ungkapan “mereka menjadi diri 
sendiri”, “[Ini] mengandung arti bagi saya bahwa me-
reka melihat pada diri sendiri terlebih dahulu dan me-
manjakan diri dengan hasrat yang telah para nabi 
peringatkan kepada mereka untuk dihindari. Mereka 
menyerah pada bujukan dan daya pikat Setan” (“Grow 
Up unto the Lord,” Ensign, Februari 2010, 18).

Anda mungkin ingin menulis asas berikut dalam tu-
lisan suci Anda di sebelah 3 Nefi 1:29–30 atau dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Jika kita menye-
rah pada godaan, teladan kita dapat memiliki dam-
pak negatif pada iman dan kesalehan orang lain.

 3. Untuk menolong Anda memahami bagaimana asas- 
asas ini berhubungan dengan Anda, jawablah 

pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda:
 a. Kapankah Anda pernah menyaksikan teladan dari asas di 
atas? Bagaimana Anda dapat tetap setia bahkan jika mereka 
yang di sekitar Anda memilih untuk tidak setia?
 b. Sementara adalah penting untuk mengetahui bahwa teladan 
kita dapat memiliki dampak negatif pada orang lain, adalah juga 
penting untuk mengingat bahwa teladan kita dapat memperkuat 
orang lain. Kapankah Anda pernah melihat “angkatan muda,” 
atau kaum remaja Gereja zaman sekarang, memiliki dampak po-
sitif pada iman orang lain?

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, buatlah 
sebuah daftar tentang beberapa cara yang Anda dapat 

memiliki pengaruh positif pada iman orang- orang dalam kelu-
arga Anda sendiri, lingkungan atau cabang Anda, atau 
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teman- teman sebaya Anda. Pilihlah dua gagasan dari daftar 
Anda, dan tulislah secara khusus apa yang akan Anda lakukan 
untuk mencapai hal ini.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 1 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 24: HARI 2

3 Nefi 2–5
Pendahuluan
Segera setelah orang- orang melihat tanda- tanda ke-
lahiran Yesus Kristus, mereka mulai melupakan 
kesaksian yang telah mereka terima, dan mereka me-
ngeraskan hati mereka. Banyak dari orang Nefi dan 
orang Laman menolak tanda dan keajaiban lebih jauh 
serta bertambah dalam kejahatan. Sebagai akibatnya, 
para perampok Gadianton tumbuh dalam kekuatan 
dan mengancam untuk menghancurkan orang- orang 
Nefi. Hakim kepala orang- orang Nefi, Lakoneus, me-
ngumpulkan bersama semua orang Nefi dan orang 
Laman yang saleh serta meminta orang- orang un-
tuk bertobat dan mempersiapkan diri untuk bertem-
pur. Karena kesatuan dan iman mereka kepada Tuhan, 
mereka menang atas musuh mereka. Sesudah pem-
bebasan mereka, orang- orang Nefi dan orang- orang 
Laman yang saleh mengakui kuasa Allah dalam melin-
dungi mereka. 

3 Nefi 2
Orang- orang Nefi dan orang- orang Laman yang saleh 
bersatu untuk mempertahankan diri melawan para 
perampok Gadianton
Pikirkan tentang beberapa pengalaman rohani yang 
penting yang pernah Anda peroleh dalam kehidupan 
Anda. (Ingatlah bahwa pengalaman rohani tidak perlu 
dramatis atau tidak lazim untuk menjadi bermakna). 
Mengapa Anda pikir itu mungkin penting untuk 
mengingat pengalaman rohani ini?

Bacalah 3 Nefi 2:1–3, dengan mencari apa yang terjadi 
di antara orang- orang ketika mereka mulai melupakan 
tanda- tanda yang berhubungan dengan kelahiran Ju-
ruselamat. Apakah yang dapat Anda pelajari dari kisah 
ini tentang bahayanya melupakan pengalaman rohani?

Salah satu asas yang dapat kita pelajari dari apa yang 
terjadi pada orang- orang Nefi adalah bahwa jika kita 
melupakan pengalaman rohani sebelumnya, kita 
menjadi lebih rentan pada godaan dan tipuan 
Setan. Anda mungkin ingin menuliskan asas ini da-
lam tulisan suci Anda di sebelah 3 Nefi 2:1–3. Sewaktu 
Anda melakukan, pikirkan tentang mengapa melupa-
kan pengalaman rohani dapat menjadikan kita lebih 
rentan terhadap Setan.

Pikirkan apa yang dapat Anda lakukan untuk meno-
long Anda mengenali dan mengingat pengalaman ro-
hani. Catatlah beberapa gagasan yang Anda pikir akan 
paling menolong:   
 

Presiden Henry B. Eyring dari Presidensi Utama menu-
turkan bagaimana mencatat pengalaman- pengalaman 
rohaninya dalam jurnal menolong dia. Sewaktu Anda 
membaca tentang pengalamannya, garis bawahilah 
beberapa berkat yang dapat datang karena mencatat 
pengalaman rohani:

“Saya menulis beberapa baris setiap hari 
selama bertahun- tahun. Saya tidak mele-
watkan satu hari pun tidak peduli betapa 
lelahnya saya atau betapa dini saya me-
mulai esok hari. Sebelum menulis, saya 
akan merenungkan pertanyaan ini: ‘Apa-

kah saya telah melihat tangan Allah terulur untuk me-
nyentuh kami atau anak- anak kami atau keluarga 
kami hari ini?’ Sewaktu saya terus melakukannya, se-
suatu mulai terjadi. Ketika saya mengingat kembali apa 
yang terjadi saat itu, saya dapat melihat bukti tentang 
apa yang telah Allah lakukan bagi salah seorang dari 
kami yang tidak saya lihat dalam kesibukan sehari- 
hari. Saat hal itu terjadi, dan itu sering terjadi, saya me-
nyadari bahwa mencoba mengingat, mengizinkan 
Allah untuk memperlihatkan kepada saya apa yang te-
lah Dia lakukan.

Yang lebih dari rasa syukur mulai tumbuh dalam hati 
saya. Kesaksian tumbuh. Saya menjadi semakin yakin 
bahwa Bapa Surgawi mendengar dan menjawab doa. 
Saya merasa lebih bersyukur atas pelembutan dan pe-
murnian hati yang terjadi karena Pendamaian Jurusela-
mat Yesus Kristus. Dan saya semakin yakin bahwa Roh 
Kudus dapat mendatangkan segala hal dalam ingatan 
kita—bahkan hal- hal yang tidak kita lihat atau perha-
tikan ketika hal itu terjadi” (“Ya, Ingatlah, Ingatlah,” 
Ensign atau Liahona, November 2007, 67).

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda uraikan 
bagaimana mengingat pengalaman rohani telah meno-

long Anda tetap setia terlepas dari usaha Setan untuk menggoda 
atau menipu Anda. (Ini bisa mencakup mengingat pengalaman 
rohani dengan mencatatnya dalam jurnal).
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Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 2:4–19, banyak dari 
orang- orang Nefi terus dalam kejahatan dan para pe-
rampok Gadianton bertambah dalam jumlah dan ke-
kuatan. Mereka menjadi lebih agresif dengan begitu 
ganasnya, mengakibatkan orang- orang Laman yang 
insaf menggabungkan kekuatan dengan orang- orang 
Nefi untuk berperang melawan mereka. Walaupun me-
reka memperoleh beberapa keberhasilan untuk meng-
halau para perampok Gadianton keluar dari tanah 
mereka, orang- orang Nefi dan orang- orang Laman 
masih berada dalam keadaan berbahaya 15 tahun sete-
lah tanda- tanda kelahiran Yesus Kristus diberikan.

3 Nefi 3:1–10
Pemimpin para perampok Gadianton menuntut agar 
orang- orang Nefi dan orang- orang Laman menyerah
Dalam 3 Nefi 3:1–10 kita melihat sebuah contoh ten-
tang bagaimana iblis terkadang bekerja melalui orang 
lain untuk berusaha melemahkan iman kita dan me-
nyesatkan kita. Gidianhi, pemimpin para perampok 
Gadianton, menulis sepucuk surat kepada Lakoneus, 
hakim kepala dan penguasa gabungan orang- orang 
Nefi dan orang- orang Laman, untuk membujuk dia 
menyerah kepada para perampok Gadianton. Baca-
lah 3 Nefi 3:2–10, dengan mencari kata atau ungkapan 
yang mengilustrasikan taktik yang digunakan Gidianhi 
untuk berusaha melemahkan iman Lakoneus dan me-
nyesatkannya. Anda mungkin ingin menandai kata 
atau ungkapan ini sewaktu Anda menemukannya.

Ayat- ayat ini mengajarkan bahwa Setan dan para 
pengikutnya sering kali menggunakan san-
jungan, janji palsu, dan ancaman untuk menyesat-
kan orang- orang. Adalah penting untuk menyadari 
bahwa taktik Setan sering kali lebih halus, dan dia 
mungkin menggunakan teman- teman kita dan orang- 
orang yang kita sukai alih- alih musuh yang jelas untuk 
menggoda kita. Namun, ada keserupaan antara motif 
Gidianhi dan taktik serta cara Setan bekerja zaman se-
karang untuk menyesatkan orang- orang. 

 2. Pilihlah salah satu taktik Gidianhi, dan jelaskan da-
lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda bagaimana iblis 

dapat menggunakan taktik serupa pada kaum remaja zaman se-
karang. Tulislah juga bagaimana Anda dapat melawan taktik ini.

3 Nefi 3:11–4:33
Orang- orangnya Lakoneus mempersiapkan diri untuk 
mempertahankan diri, dan mereka mengalahkan para 
perampok Gadianton
Lakoneus tercengang dengan surat Gidianhi dan me-
mutuskan untuk mempersiapkan rakyatnya mengha-
dapi serangan yang segera datang. Bacalah petikan 

tulisan suci berikut, dan identifikasilah sedikitnya em-
pat cara Lakoneus mempersiapkan rakyatnya secara 
rohani dan secara duniawi (secara jasmani) untuk me-
nahan serangan para perampok Gadianton. (Petunjuk: 
sewaktu Anda menelaah ayat- ayat ini, pastikan untuk 
membedakan antara Gidianhi, pemimpin para peram-
pok Gadianton, dan Gidgidoni, nabi besar serta pang-
lima utama di antara orang- orang Nefi).

• 3 Nefi 3:12
• 3 Nefi 3:13–14
• 3 Nefi 3:15
• 3 Nefi 3:17–19

 3.  Pada halaman kosong dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda, gambarlah sebuah garis turun ke bagian 

tengah halaman. Tulislah Persiapan Lakoneus pada bagian atas 
dari satu sisi dan ungkapan Persamaan Modern pada bagian atas 
dari sisi yang berlawanan. Di bawah judul “Persiapan Lakoneus,” 
tulislah atau gambarlah empat cara yang Anda identifikasi 
bahwa Lakoneus dan orang- orang Nefi mempersiapkan diri un-
tuk menahan serangan. Di bawah judul “Persamaan Modern,” 
tulis atau gambarlah beberapa contoh dari persamaan modern 
dengan apa yang dilakukan Lakoneus untuk mempersiapkan 
orang- orang. Persamaan ini hendaknya menggambarkan persi-
apan rohani dan duniawi yang telah dinasihatkan kepada kita 
untuk dilakukan di zaman akhir.

 4. Untuk menolong Anda berpikir tentang bagaimana 
Anda dapat menerapkan apa yang Anda pelajari, ja-

wablah dua atau lebih dari pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana Anda dapat membentengi rumah Anda terhadap 
serangan musuh?
 b. Bagaimana berkumpul bersama dalam keluarga, cabang, 
atau lingkungan memberikan perlindungan bagi kita?
 c. Mengapa penelaahan tulisan suci harian merupakan cara vi-
tal untuk memperkuat diri Anda?
 d. Kapankah doa telah menolong Anda memperoleh kekuatan 
rohani melawan musuh atau bahaya?
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 e. Bagaimana pertobatan dapat menjadi bentuk persiapan un-
tuk masa depan?
 f. Menurut Anda mengapa memilih untuk mengikuti mereka 
yang memiliki roh nubuat dan wahyu adalah sangat penting 
pada zaman sekarang?

Untuk melihat apa yang terjadi ketika para perampok 
Gadianton menyerang Lakoneus dan rakyatnya, ba-
calah 3 Nefi 4:7–12. Dari kisah ini kita belajar bahwa 
sewaktu kita mempersiapkan diri kita secara ro-
hani dan secara duniawi, kita dapat mengatasi 
tantangan- tantangan melalui kekuatan Tuhan.

Lakoneus dan rakyatnya dapat mengalahkan para pe-
rampok Gadianton serta menghancurkan para pe-
mimpin perampok itu. Mereka menang karena pilihan 
para pemimpin mereka (lihat 3 Nefi 3:19; 4:17), kepa-
tuhan mereka (lihat 3 Nefi 3:21; 4:18), dan ketergan-
tungan mereka kepada Allah (lihat 3 Nefi 4:30–31). 
Bacalah 3 Nefi 4:30–33, dan carilah bagaimana orang- 
orang menanggapi setelah kemenangan mereka atas 
para perampok Gadianton. Apakah yang orang- orang 
akui sebagai penyebab dari pembebasan mereka dari 
para perampok Gadianton? Satu asas yang ayat- ayat 
ini ilustrasikan adalah: Mengakui kebaikan dan be-
las kasihan Allah untuk pembebasan kita dari ke-
sulitan menolong kita tetap rendah hati.

3 Nefi 5
Kedamaian dipulihkan di antara orang- orang; Mormon 
menjelaskan ringkasan catatan- catatannya
Pikirkan tentang bagaimana pengalaman rohani pri-
badi telah memengaruhi iman Anda, hasrat Anda, 
atau cara Anda bertindak setelah pengalaman rohani 
itu. Bacalah 3 Nefi 5:3–4, dan carilah apa yang dilaku-
kan orang- orang Nefi sebagai akibat dari bantuan dan 
berkat- berkat yang mereka terima dari Tuhan. Perha-
tikan bahwa salah satu cara orang- orang menanggapi 
adalah mengkhotbahkan Injil kepada orang lain.

Dalam 3 Nefi 5:14–26, Mormon menjelaskan mengapa 
dia membuat catatannya yang diringkas. Bacalah 
3 Nefi 5:12–13, dan carilah apa yang Mormon katakan 
tentang tanggung jawabnya dalam menulis ringkasan-
nya dari catatan- catatan orang Nefi.

Dari ayat- ayat ini kita belajar bahwa sebagai murid 
Yesus Kristus, kita memiliki tanggung jawab un-
tuk mengajarkan kepada orang lain jalan menuju 
kehidupan abadi. Salah satu cara penting kita dapat 
memperlihatkan rasa syukur kita kepada Tuhan un-
tuk apa yang Dia lakukan bagi kita adalah dengan me-
nolong orang lain datang kepada- Nya dan menerima 
berkat- berkat yang Dia miliki bagi mereka.

 5. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
beberapa cara Anda dapat mengajarkan kepada orang 

lain jalan menuju kehidupan abadi sebagai murid Yesus Kristus. 
Pikirkan juga tentang beberapa situasi ketika Anda akan dapat 
mengajarkan hal ini kepada orang lain.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 2–5 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 24: HARI 3

3 Nefi 6–10
Pendahuluan
Sesudah pembebasan mereka yang ajaib dari para pe-
rampok Gadianton, orang- orang Nefi dan orang- orang 
Laman menikmati kedamaian selama tiga tahun. Ke-
sombongan, perbedaan golongan, dan penganiayaan 



268

kemudian muncul dan menuntun pada kejahatan be-
sar dan pada akhirnya tumbangnya pemerintahan 
orang Nefi. Tanda- tanda kematian Yesus Kristus di 
Yerusalem mencakup kehancuran besar yang meng-
hancurkan banyak kota orang Nefi, membunuh para 
penghuninya yang jahat. Kegelapan menyelimuti ne-
geri itu selama tiga hari. Di tengah kegelapan, su-
ara Juruselamat mengajak orang- orang untuk kembali 
kepada- Nya. Ketika kegelapan menyebar, ratapan 
orang- orang berubah menjadi sukacita dan pujian ke-
pada Yesus Kristus.

3 Nefi 6–7
Orang- orang Nefi menjadi penuh kesombongan, Gereja 
berantakan, komplotan rahasia menghancurkan pemerintah, 
dan orang- orang terbagi- bagi menjadi suku- suku
Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda harus mem-
buat keputusan tentang apakah Anda akan mengikuti 
nabi atau tidak. Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 6–7, 
sebagian orang Nefi mengalami akibat tragis karena 
menolak para nabi, sementara yang lain mengalami 
berkat- berkat yang datang karena bertobat dan meng-
indahkan para hamba pilihanTuhan.

Sewaktu Anda membaca 3 Nefi 5, orang- orang Nefi 
bertobat dan dengan tekun melayani Allah dan dibe-
baskan secara ilahi dari para perampok Gadianton. 
Orang- orang Nefi kemudian menjadi makmur selama 
masa yang singkat. Meskipun demikian, kesombongan 
dengan cepat memasuki hati banyak orang, yang me-
nyebabkan perpecahan dalam Gereja. Para nabi diutus 
untuk berkhotbah menentang kejahatan orang- orang, 
tetapi para hakim menangkap mereka dan menghu-
kum mati mereka secara diam- diam (lihat 3 Nefi 6:4–
23). Dalam waktu kira- kira enam tahun, orang- orang 
“menyerahkan diri pada kuasa Setan” (3 Nefi 7:5) dan 
menjadi sedemikian jahat sehingga mereka berpe-
rang melawan segala kebenaran. Komplotan rahasia 
menghancurkan pemerintah negeri dan menyebabkan 
orang- orang menjadi terbagi- bagi menjadi suku- suku.

Terlepas dari kejahatan orang- orang, Nefi terus ber-
saksi menentang dosa- dosa mereka dan memanggil 
mereka pada pertobatan (lihat 3 Nefi 7:15–20). Bacalah 
3 Nefi 7:21–22, dan tandai beberapa contoh tentang 
bagaimana orang- orang diberkati karena mengikuti 
Nefi. Dari ayat- ayat ini kita belajar bahwa jika kita 
mau bertobat dan mengikuti para hamba Tuhan, 
kita akan menikmati pengaruh Roh Kudus dalam 
kehidupan kita.

 1. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang suatu waktu ketika Anda memilih untuk mengi-

kuti nasihat nabi atau para pemimpin imamat lainnya. Bagai-
mana Anda diberkati dengan melakukannya?

3 Nefi 8:1–18
Kehancuran hebat menggenapi tanda kematian Yesus Kristus
Bayangkan hari ketika Kedatangan Kedua Yesus Kristus 
tiba. Menurut Anda bagaimana perasaan Anda ke-
tika waktu itu datang? Dengan cara yang sama, orang- 
orang Nefi telah lama menunggu kedatangan Yesus 
Kristus. Samuel si orang Laman telah bersaksi ten-
tang tanda- tanda yang akan terjadi saat kematian Yesus 
Kristus (lihat Helaman 14:20–27). Bacalah 3 Nefi 8:3–4, 
dan perhatikan perbedaan tentang bagaimana sebagian 
orang Nefi merasakan tentang tanda- tanda itu.

Bacalah 3 Nefi 8:5–7, dan carilah apa yang terjadi da-
lam tahun ke- 34 sejak tanggal tanda kelahiran Juru-
selamat. Bacalah sepintas lalu 3 Nefi 8:8–18, dengan 
mencari apa yang terjadi pada para penghuni kota- 
kota yang terdampak oleh badai dan gempa bumi 
yang menyertai. Bacalah 3 Nefi 10:11–12, dan tandai si-
apa yang dapat selamat dari kehancuran ini. Meski-
pun orang- orang yang selamat adalah “bagian orang 
yang lebih saleh” dari orang- orang Nefi, mereka masih 
perlu bertobat dan datang kepada Yesus Kristus.

 2. Gunakan sebuah halaman dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda untuk menciptakan sebuah artikel surat 

kabar yang melaporkan peristiwa- peristiwa dalam 3 Nefi 8:5–18. 
Masukkan pokok berita, buatlah sketsa gambar, dan kemudian 
tulislah laporan tentang kehancuran itu.

3 Nefi 8:19–25
Kegelapan menyelimuti negeri itu selama tiga hari
Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda berada di 
tempat yang sepenuhnya gelap, misalnya sebuah gua 
atau ruangan tanpa jendela ketika seseorang memati-
kan lampu (atau bayangkan jadinya akan seperti apa). 
Bagaimana rasanya berada dalam gelap dan tidak da-
pat melihat? Bacalah 3 Nefi 8:19–23, dan carilah apa 
yang terjadi setelah badai dan penghancuran berhenti. 
(Anda mungkin ingin menandai kata atau ungkapan 
apa pun yang mengindikasikan betapa hebat kege-
lapan itu).

Bacalah 3 Nefi 8:24–25, dengan mencari apa yang 
orang- orang Nefi katakan yang seharusnya akan men-
cegah kematian dan kehancuran begitu banyak orang 
mereka.

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana dampak dosa adalah seperti berada dalam kege-
lapan?
 b. Bagaimana pertobatan adalah seperti memperkenankan ca-
haya masuk ke dalam ruang yang digelapkan?
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3 Nefi 9:1–14
Dalam kegelapan, suara Yesus Kristus mengajak mereka 
yang selamat dari kehancuran untuk bertobat dan datang 
kepada- Nya
Selama kegelapan tiga hari, suara Juruselamat berbi-
cara kepada mereka yang telah dibiarkan hidup. Baca-
lah 3 Nefi 9:1–2, 7, dan carilah mengapa Juruselamat 
mengatakan kehancuran ini terjadi di antara orang- 
orang. Kemudian bacalah 3 Nefi 9:13–14, dan cari-
lah apa yang Juruselamat katakan untuk menghibur 
orang- orang dalam penderitaan mereka. Anda mung-
kin ingin menandai bagian dari ayat- ayat ini yang ber-
makna bagi Anda.

Penatua C. Scott Grow dari Tujuh Puluh bersaksi 
bahwa Juruselamat mengajak kita semua untuk datang 
kepada- Nya dan disembuhkan:

“Yesus Kristus adalah Penyembuh Agung 
bagi jiwa kita. Dengan pengecualian dosa 
kebinasaan, tidak ada dosa atau pelang-
garan, rasa sakit atau kesengsaraan, yang 
berada di luar kuasa penyembuhan 
Pendamaian- Nya.

Ketika kita berdosa, Setan memberi tahu kita, kita te-
lah tersesat. Sebaliknya, Penebus kita menawarkan pe-
nebusan bagi semua orang—terlepas dari kesalahan 
yang telah kita lakukan—bahkan kepada Anda dan 
kepada saya” (“Mukjizat Pendamaian,” Ensign atau Li-
ahona, Mei 2011, 109).

Ajakan Juruselamat dalam 3 Nefi 9:13 untuk datang 
kepada- Nya dan menerima kuasa penyembuhan- Nya 
berlaku bagi kita masing- masing. Supaya Juruselamat 
menyembuhkan kita, kita harus menerima ajakan- Nya 
dan datang kepada- Nya, bertobat dari dosa- dosa kita, 
dan diinsafkan.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang sebuah aspek kehidupan Anda yang dapat mem-

peroleh manfaat dari kuasa penyembuhan Juruselamat. Apakah 
yang perlu Anda lakukan untuk mengundang Dia menyembuh-
kan Anda?

3 Nefi 9:15–22
Suara Juruselamat mempermaklumkan bahwa melalui 
pengurbanan- Nya Hukum Musa digenapi
Sebagai bagian dari Hukum Musa, yang dijalankan 
orang- orang Nefi sampai pada waktu ini, Tuhan te-
lah memerintahkan umat- Nya untuk mempersembah-
kan kurban hewan sebagai perlambang dan bayangan 
dari pengurbanan terakhir yang pada akhirnya akan 
Dia persembahkan melalui Pendamaian- Nya. Guna-
kan perkataan Juruselamat dalam 3 Nefi 9:17 untuk 

melengkapi kalimat berikut: “Melalui Aku penebusan 
datang, dan di dalam Aku    
 .”

Juruselamat memaklumkan bahwa semua upacara, hu-
kum, ritus, dan simbol dari Hukum Musa, yang telah 
diberikan untuk mengarahkan orang- orang kepada- 
Nya, digenapi sewaktu Dia menuntaskan kurban 
pendamaian- Nya. Bacalah 3 Nefi 9:19, dan identifika-
silah apa yang Juruselamat maklumkan yang orang- 
orang Nefi tidak perlu persembahkan lagi. Kemudian 
selidikilah 3 Nefi 9:20, dan tandai apa yang mereka 
akan persembahkan sebagai pengganti kurban.

Menurut Anda apakah artinya mempersembahkan 
kurban “hati yang hancur dan roh yang menyesal”? 
Roh yang menyesal adalah seseorang yang ren-
dah hati, mudah diajar, dan penuh pertobatan. Untuk 
memperdalam pemahaman Anda tentang apa arti-
nya memiliki hati yang hancur dan roh yang menye-
sal, bacalah pernyataan berikut oleh Penatua D. Todd 
Christofferson dari Kuorum Dua Belas Rasul, dan tan-
dai kata- kata yang dia gunakan untuk mendefinisikan 
“hati yang hancur” dan “roh yang menyesal”:

“Pada zaman dahulu ketika orang ingin 
menyembah Tuhan dan mencari berkat- 
berkat- Nya, mereka sering membawa 
persembahan .… Sewaktu Anda mencari 
berkat- berkat keinsafan, Anda dapat 
memberikan kepada Tuhan persembahan 

hati Anda yang hancur, atau penuh pertobatan, dan 
roh yang menyesal, atau patuh. Sesungguhnya, itulah 
persembahan diri Anda—siapa diri Anda dan akan 
menjadi apa Anda.

Adakah sesuatu dalam diri Anda atau kehidupan Anda 
yang tidak murni atau tidak layak? Jika Anda mem-
buang hal- hal itu, itulah persembahan bagi Jurusela-
mat. Adakah suatu kebiasaan atau sifat baik yang tidak 
Anda miliki dalam kehidupan Anda? Jika Anda meng-
ambilnya dan menjadikannya bagian dari sifat Anda, 
Anda sedang memberikan suatu persembahan kepada 
Tuhan” (“Jikalau Engkau Sudah Insaf,” Ensign atau Li-
ahona, Mei 2004, 12).

Bacalah 3 Nefi 9:21–22, dan carilah apa yang Juruse-
lamat ajarkan mengenai perlu menjadi seperti apakah 
kita untuk datang kepada- Nya.

 5. Pikirkan tentang beberapa anak kecil yang Anda ke-
nal. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda uraikan 

karakteristik yang dimiliki anak kecil yang kita perlukan untuk 
datang kepada Juruselamat.

Lengkapi asas berikut dengan kata atau ungkapan 
yang benar yang Anda lihat dalam 3 Nefi 9:13–14, 20–
22: Jika kita datang kepada Yesus Kristus dengan 
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hati yang hancur dan roh yang menyesal, Dia akan  
  
 . 
(Ada banyak jawaban yang benar).

 6. Untuk menolong Anda menerapkan kebenaran ini, ja-
wablah pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Apakah sikap yang mungkin mencegah kita untuk memper-
sembahkan hati kita yang hancur dan roh kita yang menyesal 
kepada Tuhan?
 b. Bagaimana Anda pernah melihat Tuhan memberkati Anda se-
waktu Anda telah datang kepada- Nya dengan hati penuh perto-
batan dan roh yang patuh?
 c. Bagaimana Anda dapat mempersembahkan dengan lebih 
baik hati yang hancur dan roh yang menyesal kepada Tuhan?

3 Nefi 10
Tuhan berjanji untuk mengumpulkan umat- Nya seperti 
seekor induk ayam mengumpulkan anak- anaknya
Setelah mendengar suara Juruselamat, orang- orang 
begitu tercengang bahwa ada keheningan di negeri 
itu selama berjam- jam. Kemudian suara itu berbicara 
lagi kepada orang- orang (lihat 3 Nefi 10:1–3). Bacalah 

3 Nefi 10:4–6, dan identifikasilah apa yang Jurusela-
mat katakan bahwa Dia berusaha untuk melindungi 
dan memelihara orang- orang. Tandai janji Juruselamat 
yang disampaikan dalam ayat 6 kepada mereka yang 
bertobat dan datang kepada- Nya dengan maksud hati 
yang sepenuhnya.

Juruselamat menggunakan metafora tentang seekor 
induk ayam yang mengumpulkan anak- anaknya di ba-
wah sayapnya untuk melindungi mereka dari bahaya. 
Pikirkan tentang cara- cara Juruselamat bagaikan se-
ekor induk ayam yang berupaya untuk melindungi 
anak- anaknya dari bahaya. Di samping itu, menurut 
3 Nefi 10:4–6, mengapa tidak seluruh bani Israel di-
kumpulkan?

Bacalah 3 Nefi 10:8–10, dan carilah apa yang terjadi se-
telah orang- orang mendengar suara Juruselamat.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 6–10 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 24: HARI 4

3 Nefi 11:1–17
Pendahuluan
Beberapa saat sesudah kehancuran yang besar dan 
kegelapan tiga hari, kira- kira 2.500 pria, wanita, dan 
anak- anak berkumpul di sekitar bait suci di tanah Ke-
limpahan (lihat 3 Nefi 17:25). Mereka mendengar su-
ara, yang pada mulanya tidak mereka pahami. Sewaktu 
mereka berusaha untuk mendengarkan, mereka me-
mahami bahwa itu adalah suara Bapa Surgawi yang 
memperkenalkan Putra- Nya, Yesus Kristus. Jurusela-
mat dunia menampakkan diri. Yesus Kristus mengun-
dang orang- orang satu demi satu secara pribadi untuk 
menyaksikan bahwa Dia telah dibunuh untuk dosa- 
dosa dunia dengan meraba luka di pinggang- Nya serta 
tanda paku di tangan dan kaki- Nya.

3 Nefi 11:1–7
Orang- orang mendengar suara Bapa yang mengumumkan 
penampakan diri Putra- Nya
Pergilah keluar dengan pensil dan penuntun bela-
jar ini, dan dengarkan selama 60 detik. Tuliskanlah 
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sebanyak mungkin suara yang dapat Anda dengar di 
ruang yang tersedia:   
  
 

Sekarang taruhlah sebuah bintang di sebelah setiap 
suara yang Anda pikir akan sulit untuk dikenali atau 
yang tidak mungkin akan Anda perhatikan tanpa ber-
usaha untuk mendengarkan. Kemudian kembalilah 
ke dalam.

Tak lama setelah kehancuran yang besar dan ke-
gelapan yang menandakan kematian Yesus Kristus, 
orang- orang berkumpul di bait suci di tanah Kelim-
pahan. Saat mereka sedang membahas apa yang te-
lah terjadi, sebuah pengalaman menakjubkan terjadi 
yang pada mulanya tidak dapat mereka pahami. Ba-
calah 3 Nefi 11:1–3, dan carilah apa yang orang- orang 
kesulitan untuk memahaminya. Anda mungkin ingin 
menandai bagaimana suara Allah digambarkan dan 
dampak yang dimiliki suara itu pada mereka yang 
mendengarnya.

Gunakan beberapa saat untuk berpikir tentang ba-
gaimana karakteristik suara yang orang- orang dengar 
adalah seperti dorongan yang kita terima dari Roh Ku-
dus. Kebenaran apakah yang dapat Anda pelajari dari 
3 Nefi 11:1–3 tentang bagaimana Tuhan dan Roh Ku-
dus sering kali berbicara kepada kita? Satu ajaran yang 
dapat kita lihat yang diilustrasikan dalam ayat- ayat ini 
adalah: Roh Kudus sering kali berbicara kepada 
kita dalam suara yang lembut, tenang yang kita ra-
sakan dalam hati kita.

Presiden Boyd K. Packer, Presiden Kuorum Dua Be-
las Rasul, menjelaskan bagaimana suara Tuhan, melalui 
Roh Kudus, bekerja pada pikiran dan hati kita:

“Mungkin satu hal terbesar yang saya 
pelajari dari menelaah Kitab Mormon 
adalah suara Roh datang sebagai perasaan 
daripada suara. Anda akan belajar, seba-
gaimana saya telah mempelajari, untuk 
‘mendengarkan’ suara itu yang dirasakan 

daripada didengar ….

Karunia Roh Kudus … akan membimbing dan melin-
dungi, dan bahkan memperbaiki tindakan Anda. Itu 
adalah suara rohani yang datang ke dalam benak seba-
gai pikiran atau perasaan yang dimasukkan ke dalam 
hati Anda” (“Nasihat kepada Remaja,” Ensign atau Lia-
hona, November 2011, 17–18).

 1. Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda pernah me-
rasakan suara Tuhan atau kesan dari Roh yang datang ke 

dalam pikiran atau hati Anda. Tulislah dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda tentang pengalaman Anda dan seperti apa itu 
rasanya.

Orang- orang Nefi mendengar suara itu dua kali dan 
tidak memahaminya. Bacalah 3 Nefi 11:4–7, dan carilah 
apa yang dilakukan orang- orang Nefi secara berbeda 
untuk ketiga kalinya supaya memahami suara itu. Me-
nurut Anda apakah artinya bahwa orang- orang mem-
buka “telinga mereka untuk mendengar” suara itu? 
(3 Nefi 11:5).

Presiden Boyd K. Packer memberikan nasihat beri-
kut tentang apa yang perlu kita lakukan untuk men-
dengarkan dan memahami suara Tuhan melalui Roh 
Kudus. Garis bawahilah kata atau ungkapan yang me-
nolong Anda mengetahui apa yang harus dilakukan, 
atau apa yang harus dihindari, untuk mendengar suara 
Tuhan dengan lebih baik melalui Roh Kudus.

“Roh tidak memperoleh perhatian kita dengan berte-
riak. Itu tidak pernah mengguncangkan kita dengan 
tangan yang berat. Roh berbisik. Itu membelai dengan 
begitu lembutnya, tentu saja, sehingga jika kita asyik 
berpikir, kita tidak dapat merasakannya sama sekali.

Terkadang, Roh akan menekan dengan cukup tegas 
atau sering kali cukup bagi kita untuk memerhatikan; 
tetapi dari pengalaman saya, sebagian besar waktu, jika 
kita tidak mengindahkan perasaan yang lembut, jika 
kita tidak mendengarkan dengan perasaan itu, Roh 
akan menarik diri dan menunggu sampai kita datang 
mencari dan mendengarkan, dengan sikap kita dan 
ekspresi kita” (“How Does the Spirit Speak to Us?” 
New Era, Februari 2010, 3).

Anda mungkin ingin menuliskan asas berikut da-
lam tulisan suci Anda di sebelah 3 Nefi 11:5–6 dan da-
lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Sewaktu 
kita belajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan 
melalui Roh Kudus, kita akan dapat memahami 
perkataan yang Dia berikan kepada kita.

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apakah yang menolong Anda untuk mempersiapkan pikiran 
dan hati Anda untuk mendengar dan memahami suara Tuhan?
 b. Kapankah Anda pernah memahami perkataan dari Tuhan 
yang mungkin telah Anda lewatkan karena Anda tidak berusaha 
untuk mendengarkannya?
 c. Kapankah Anda pernah menerima dorongan dari Roh Kudus 
lebih dari sekali sebelum Anda memahami dan mengikutinya?

3 Nefi 11:8–17
Yesus Kristus menampakkan diri dan mengundang 
orang- orang untuk datang satu demi satu menyentuh 
luka- luka- Nya
Berusahalah untuk memvisualisasikan peristiwa- 
peristiwa dalam 3 Nefi 11:8–10 sewaktu Anda memba-
canya.
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 3. Sewaktu Anda mempertimbangkan akan seperti apa 
menyaksikan penampakan diri Yesus Kristus yang telah 

dibangkitkan kepada orang- orang dalam Kitab Mormon, tulislah 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda pikiran dan perasaan 
apa yang mungkin Anda alami jika Anda pernah berada di sana.

Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas Ra-
sul berbicara tentang pentingnya penampakan diri Ju-
ruselamat kepada orang- orang Nefi:

“Penampakan diri itu dan pernyataan itu merupakan 
pokok pentingnya, saat paling penting, dalam selu-
ruh sejarah Kitab Mormon. Itu adalah pernyataan dan 
ketetapan yang telah memberi tahu dan mengilhami 
setiap nabi orang Nefi selama enam ratus tahun se-
belumnya, untuk tidak mengatakan apa pun tentang 
nenek moyang mereka orang- orang Israel dan orang- 
orang Yared selama ribuan tahun sebelum itu.

Setiap orang telah berbicara tentang Dia, bernyanyi 
tentang Dia, bermimpi tentang Dia, dan berdoa untuk 
penampakan diri- Nya—tetapi di sini Dia benar- benar 
ada. Hari dari segala hari! Allah yang mengubah se-
tiap malam yang gelap menjadi pagi yang terang te-
lah tiba” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 250–251).

Ingatlah bahwa sisa orang- orang Nefi dan orang- 
orang Laman baru saja mengalami kehancuran yang 

Ketika menelaah tulisan suci, 
sering kali bermanfaat un-
tuk berusaha memvisualisasi-
kan apa yang sedang terjadi 
atau untuk membayangkan 
bagaimana itu mungkin rasa-
nya berada di sana bersama 
mereka yang mengalami 
peristiwa- peristiwa khusus. 
Keterampilan penelaahan ini 
dapat menjadikan peristiwa- 
peristiwa dan orang- orang 
dalam tulisan suci lebih nyata 
bagi Anda dan memberi Anda 
kesempatan untuk merasakan 
pengaruh Roh Kudus.

Menggambarkan 
dalam Pikiran 
Anda Apa yang 
Sedang Terjadi

mengerikan dan kegelapan total selama tiga hari. Ba-
calah 3 Nefi 11:10–12, dan carilah apa yang Yesus 
Kristus ingin orang- orang ketahui tentang Dia dan 
tentang apa yang telah Dia lakukan selama pelayanan 
fana- Nya. Pernyataan Juruselamat yang mana menurut 
Anda yang akan paling menghibur bagi Anda untuk 
didengar jika Anda pernah berada di sana? Renungkan 
mengapa pernyataan itu akan amat berarti bagi Anda. 
Anda mungkin ingin menandai ungkapan yang paling 
bermakna bagi Anda dalam tulisan suci Anda.

Bacalah 3 Nefi 11:13–15, dan tandai apa yang Yesus 
Kristus ajak orang- orang lakukan untuk menerima 
pengetahuan pribadi yang Dia ingin mereka mi-
liki mengenai Dia. Pikirkan tentang jawaban atas 
pertanyaan- pertanyaan berikut: Menurut 3 Nefi 11:14, 
apakah yang Juruselamat ingin orang- orang ketahui 
dari pengalaman ini? Mempertimbangkan ada kira- 
kira 2.500 orang hadir pada waktu itu (lihat 3 Nefi 
17:25), berapa lamakah waktu yang mungkin diperlu-
kan? Apakah yang hal ini ajarkan kepada Anda ten-
tang Juruselamat?

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Mengapa Anda pikir 
bahwa Tuhan ingin orang- 
orang melihat dan 
menyentuh- Nya “satu demi 
satu”? (3 Nefi 11:15).
 b. Bagaimana itu akan me-
mengaruhi Anda dengan me-
nyentuh luka- luka Juruselamat 
yang diterima saat mendamai-
kan dosa- dosa Anda?

Pertimbangkan untuk 
menuliskan kebenaran 
berikut dalam tulisan 
suci Anda di dekat 3 Nefi 
11:11–15 atau dalam 
jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda: Yesus Kristus 
mengundang saya un-
tuk menerima kesak-
sian pribadi bahwa 
Dia adalah Juruselamat 
saya.

 5. Jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan 

tulisan suci Anda:
 a. Seberapa kuatkah Anda merasakan kesaksian pribadi Anda 
tentang Juruselamat? Bagaimana itu telah tumbuh dan menjadi 
lebih kuat akhir- akhir ini?
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 b. Pengalaman apakah yang telah menuntun Anda untuk mem-
peroleh kesaksian pribadi Anda sendiri tentang Juruselamat, 
atau apakah yang dapat Anda lakukan untuk memperoleh ke-
saksian yang lebih kuat?
 c. Bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa Juruselamat me-
ngenal Anda secara individu?

Bacalah 3 Nefi 11:16–17, dan carilah apa yang orang- 
orang lakukan setelah mereka memperoleh peng-
alaman pribadi ini bersama Juruselamat. Mungkin 
bermanfaat untuk memahami bahwa “Hosana” adalah 
seruan pujian kepada Tuhan.

Perhatikan lebih dekat pada 3 Nefi 11:15, 3 Nefi, dan 
identifikasilah apa yang orang- orang lakukan setelah 
mereka secara pribadi meraba luka- luka Juruselamat. 
Karena Anda tidak berada di sana untuk meraba secara 
pribadi luka- luka Juruselamat, seperti yang dilakukan 
orang- orang yang tertulis dalam 3 Nefi, bagaimana 
Anda dapat mengetahui bahwa Yesus adalah Sang 
Kristus? (lihat Yohanes 20:30–31; Moroni 10:3–7; A&P 
46:13–14 untuk beberapa kemungkinan jawaban).

Untuk mempersamakan 3 Nefi 11:15 bagi diri Anda 
sendiri, lengkapi pernyataan berikut: Ketika saya me-
nerima kesaksian pribadi tentang Yesus Kristus, 
saya memiliki tanggung jawab atas   
 .

Pikirkan tentang cara seseorang dengan kesaksian ten-
tang Yesus Kristus dapat “memberikan kesaksian” ten-
tang Dia.

Presiden Boyd K. Packer mengajarkan yang berikut 
tentang kesaksian, “Anda tidak dapat memaksa hal- 
hal yang rohani. Kesaksian tidaklah didorong ke atas 
diri Anda; itu tumbuh. Dan kesaksian adalah kesak-
sian, dan itu hendaknya dihormati, baik itu kecil mau-
pun besar. Kita menjadi lebih tinggi dalam kesaksian 
kita seperti kita tumbuh dalam perawakan fisik dan 
hampir tidak tahu kapan itu terjadi, karena itu datang 
melalui pertumbuhan” (“How Does the Spirit Speak 
to Us?” 3).

 6. Akhiri pelajaran ini dengan menulis kesaksian Anda 
tentang Yesus Kristus dalam jurnal penelaahan tulisan 

suci Anda. Anda mungkin ingin memasukkan apa yang telah 
Anda lakukan untuk memperoleh kesaksian Anda atau apa yang 
Anda rencana lakukan untuk memperkuatnya. Jika didorong oleh 
Roh, bacakan itu kepada orang lain atau undanglah seseorang 
untuk membacanya.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 11:1–17 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).
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Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 25: HARI 1

3 Nefi 11:18–12:48
Pendahuluan
Setelah orang- orang yang berada di bait suci di tanah 
Kelimpahan telah secara individu meraba tanda luka 
pada pinggang, tangan, dan kaki Yesus Kristus, Juru-
selamat memberi Nefi dan yang lainnya kuasa untuk 
membaptis. Juruselamat memperingatkan orang- orang 
untuk menghindari perselisihan dan menjanjikan 
bahwa mereka yang menjalankan Injil akan mewarisi 
kerajaan Allah. Dia juga mengajar mereka bagaimana 
menerima berkat- berkat Injil- Nya dan mengajar me-
reka untuk memengaruhi orang lain demi kebaikan. 
Juruselamat memaklumkan bahwa Dia telah mengge-
napi Hukum Musa, dan Dia memberi orang- orang hu-
kum yang lebih tinggi untuk mempersiapkan mereka 
menjadi seperti seperti Dia dan Bapa kita di Surga.

3 Nefi 11:18–30
Yesus Kristus memberi Nefi dan yang lainnya kuasa untuk 
membaptis dan mencela perselisihan
Apakah Anda mengingat pikiran dan perasaan Anda 
sewaktu Anda mempersiapkan diri bagi pembap-
tisan Anda, atau apakah Anda pernah menyaksikan 
seorang teman atau anggota keluarga mempersiap-
kan diri untuk dibaptis? Banyak orang memiliki perta-
nyaan seperti “Siapakah yang dapat membaptis saya?” 
dan “Bagaimana tata cara pembaptisan dilaksana-
kan?” Pertimbangkan bagaimana Anda akan menja-
wab pertanyaan- pertanyaan itu.

Saat menelaah 3 Nefi 11:1–17, Anda belajar tentang 
penampakan diri Yesus Kristus kepada “orang- orang 
Nefi, di sekitar bait suci yang berada di tanah Kelim-
pahan” (3 Nefi 11:1). Orang- orang ini meraba tanda 
luka- Nya dan menjadi saksi pribadi tentang Kebang-
kitan dan keilahian- Nya. Dengan segera sesudah 
pengalaman ini, Juruselamat mengajar mereka tentang 
pembaptisan, termasuk siapa yang dapat membaptis 
dan bagaimana pembaptisan hendaknya dilaksanakan.

Bacalah 3 Nefi 11:18–22, 24–25, dan tulislah jawaban 
atas pertanyaan “Siapakah yang dapat membaptis 
saya?”   
 

Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 11, dari apa yang 
Juruselamat katakan dan lakukan, kita belajar: Pem-
baptisan harus dilaksanakan oleh seseorang yang 
memegang wewenang yang benar. Wahyu modern 
mengklarifikasi bahwa pembaptisan hanya boleh di-
laksanakan oleh seseorang yang memegang jabatan 
imam dalam Imamat Harun (lihat A&P 20:46) atau 
yang memiliki Imamat Melkisedek (lihat A&P 20:38–
39; 107:10–11). Sebagai tambahan, dia harus bertindak 
di bawah arahan seorang pemimpin imamat yang me-
megang kunci- kunci imamat yang diperlukan untuk 
mewenangkan tata cara itu (misalnya uskup, presiden 
cabang, presiden misi, atau Pembesar Umum).

Bacalah 3 Nefi 11:23–27, dan tulislah jawaban atas per-
tanyaan “Bagaimana tata cara pembaptisan dilaksana-
kan?”   
 

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
mengapa Anda pikir pembaptisan harus dilakukan de-

ngan cara yang dinyatakan oleh Tuhan. Apa yang terjadi jika 
kata- kata dari tata cara pembaptisan tidak diucapkan dengan 
benar atau jika orang yang dibaptis tidak sepenuhnya tercelup di 
bawah air?

 2. Jawablah satu atau lebih dari rangkaian pertanyaan 
berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
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 a. Apakah yang Anda ingat tentang mengapa Anda dibaptis 
dan tentang pertemuan pembaptisan itu? Siapakah yang mem-
baptis Anda? Berapakah umur Anda? Perasaan apakah yang 
Anda miliki ketika Anda dibaptis? Apakah maknanya bagi Anda 
telah dibaptis oleh seseorang yang memegang wewenang yang 
benar dan dengan cara yang dinyatakan oleh Tuhan?
 b. Pernahkah baru- baru ini Anda menyaksikan seseorang yang 
dibaptis? Perasaan apakah yang Anda miliki?
 c. Jika Anda memegang jabatan imam dalam Imamat Harun, 
bagaimana perasaan Anda mengetahui bahwa Anda memiliki 
wewenang untuk membaptis? Jika Anda pernah memiliki kesem-
patan untuk membaptis seseorang, apa yang Anda rasakan dan 
pelajari selama pengalaman itu?

Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 11:28–30, Tuhan 
menasihati orang- orang untuk tidak saling berban-
tah atau beselisih pendapat (berdebat) tentang pem-
baptisan atau pokok- pokok ajaran yang lain. Dia 
mengajarkan bahwa perselisihan adalah dari iblis dan 
hendaknya diakhiri.

3 Nefi 11:31–41
Yesus Kristus memaklumkan ajaran- Nya
Pikirkan tentang sesuatu yang Anda lakukan hari ini 
(sebuah tindakan) yang menghasilkan akibat positif. 
Tulislah tindakan dan akibat pada sisi- sisi yang sesuai 
dari diagram berikut. Kemudian pikirkan tentang sesu-
atu yang Anda lakukan yang menghasilkan akibat ne-
gatif.

Hubungan sebuah tindakan dengan akibatnya adalah 
sesuatu yang disebut hukum panen. Wahyu modern 
menguraikannya dengan cara ini: “Apa pun yang kamu 
tabur, itu juga yang akan kamu tuai; oleh karena itu, 
jika kamu menabur yang baik kamu akan juga menuai 
yang baik bagi pahalamu” (A&P 6:33).

Bacalah 3 Nefi 11:31, dan identifikasilah apa yang Yesus 
Kristus katakan yang akan Dia maklumkan kepada 
orang- orang.

 3. Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 11:32–39, Yesus 
Kristus memaklumkan ajaran- Nya, “yang telah Bapa beri-

kan kepada- [Nya]” (3 Nefi 11:32). Salinlah bagan berikut ke da-
lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda. Bacalah setiap rujukan 
tulisan suci, dan identifikasilah tindakan dan akibat yang Yesus 
Kristus ajarkan yang berhubungan dengan ajaran- Nya. Catatlah 
apa yang Anda temukan dalam bagan tersebut dalam jurnal pe-
nelaahan tulisan suci Anda.

Tindakan Akibat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tindakan Akibat

3 Nefi 11:32–34

3 Nefi 11:35–36

3 Nefi 11:37–38

3 Nefi 11:39–40

Menurut bagan Anda, apakah tindakan kunci yang 
Yesus Kristus ajarkan yang semua anak Bapa Surgawi 
harus lakukan untuk memasuki kerajaan surga?

Anda mungkin telah memerhatikan bahwa 3 Nefi 
11:32 menyatakan Roh Kudus bersaksi tentang 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Renungkan masa 
terkini ketika Roh Kudus bersaksi kepada Anda ten-
tang kenyataan dan kasih Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus.

3 Nefi 12:1–16
Yesus Kristus mengajarkan kepada khalayak ramai tentang 
berkat- berkat yang kita terima sewaktu kita menjalankan 
Injil- Nya
Lengkapi kuis benar- salah berikut dengan melingkari 
jawaban di bawah ini:

B S Bapa Surgawi menginginkan kita menjadi sem-
purna.

B S Kita perlu menjadi sempurna dalam kehidupan 
ini untuk memasuki kerajaan selestial.

B S Kita dapat menjadi sempurna.
Untuk menolong memeriksa jawaban Anda, terlebih 
dahulu bacalah 3 Nefi 12:48. (Ini adalah petikan pe-
nguasaan ayat suci. Anda mungkin ingin menandainya 
dengan cara yang khusus sehingga Anda dapat mene-
mukannya pada waktu mendatang).

Bagaimana mungkin untuk menjadi sem-
purna? Penatua Russell M. Nelson dari 
Kuorum Dua Belas Rasul mengatakan 
yang berikut tentang perintah untuk 
menjadi sempurna, “Kita tidak perlu ce-
mas jika upaya kita yang sungguh- 

sungguh menuju kesempurnaan sekarang tampak 
begitu sukar [sulit] dan tanpa akhir. Kesempurnaan 
adalah belum terputuskan. Itu dapat datang sepenuh-
nya hanya setelah Kebangkitan dan hanya melalui 
Tuhan. Itu menunggu semua orang yang mengasihi- 
Nya dan menaati perintah- perintah- Nya” (“Perfection 
Pending,” Ensign, November 1995, 88).
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Renungkan pertanyaan berikut: Menurut Anda apa-
kah artinya bahwa kesempurnaan dapat datang “ha-
nya melalui Tuhan”?

Lihatlah kembali kuis benar- salah yang baru Anda ker-
jakan, dan ubahlah apa pun dari jawaban Anda berda-
sarkan pada apa yang telah Anda pelajari dari 3 Nefi 
12:48 dan pernyataan Penatua Nelson.

Ajaran- ajaran Yesus Kristus dalam 3 Nefi 12–14 terka-
dang merujuk sebagai “khotbah di bait suci” karena itu 
serupa dan sering kali meningkatkan pemahaman ten-
tang Khotbah di Bukit Juruselamat yang terkenal (li-
hat Matius 5–7). Presiden Harold B. Lee mengajarkan, 
“Dalam Khotbah di Bukit, Sang Guru telah memberi 
kita kurang lebih wahyu tentang karakter- Nya sendiri, 
yang sempurna, atau apa yang mungkin dikatakan se-
bagai ‘sebuah autobiografi, setiap suku kata yang telah 
Dia tuliskan dalam perbuatan,’ dan dalam melaku-
kannya telah memberi kita sebuah cetak biru bagi ke-
hidupan kita sendiri” (Decisions for Successful Living 
[1973], 56). Sewaktu Anda menelaah 3 Nefi 12–14, ca-
rilah cara- cara di mana Juruselamat ingin Anda meng-
upayakan kesempurnaan.

Seperti dalam Khotbah di Bukit, Juruselamat memu-
lai khotbah- Nya kepada orang- orang Nefi dengan be-
berapa ucapan bahagia—pernyataan dari kondisi yang 
diberkati dan penuh sukacita dari mereka yang setia 
(lihat 3 Nefi 12:1–12). Sewaktu Anda membacanya, ca-
rilah mana sifat- sifat yang Juruselamat anjurkan un-
tuk kita kembangkan dan apa berkat- berkat yang Dia 
janjikan sebagai hasil dari kita melakukannya. Sewaktu 
Anda membaca, Anda mungkin ingin menandai sifat- 
sifat ini dan berkat- berkat yang dijanjikan. Mungkin 
bermanfaat untuk mengetahui bahwa miskin di dalam 
roh (3 Nefi 12:3) berarti menjadi rendah hati dan ber-
gantung kepada Tuhan, berduka nestapa (3 Nefi 12:4) 
merujuk pada perasaan dukacita untuk dosa- dosa kita 

yang menuntun pada pertobatan, dan menjadi lem-
but hati (3 Nefi 12:5) dapat berarti menjadi rendah hati 
dan lemah lembut, menjadi tunduk pada kehendak 
Allah, atau menjadi sabar dalam menanggung keru-
gian tanpa kekesalan.

 4. Identifikasilah satu sifat yang baru saja Anda baca 
tentang apa yang Anda sedang usahakan atau akan Anda 

usahakan untuk memperolehnya. Catatlah dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda berkat- berkat apa yang Anda terima atau 
harapkan untuk terima sewaktu Anda mengembangkan sifat itu.

Dari banyak kebenaran dalam 3 Nefi 12:1–12, kita be-
lajar bahwa jika kita hidup menurut ajaran- ajaran 
Yesus Kristus, kita akan diberkati dan dipersiap-
kan untuk memasuki kerajaan surga. Sewaktu kita 
melakukannya, kita juga akan menjadi teladan atau te-
rang bagi dunia (lihat 3 Nefi 12:14–16).

3 Nefi 12:17–48
Yesus Kristus mengajar khalayak ramai hukum yang lebih 
tinggi yang akan menolong mereka menjadi seperti Dia 
dan Bapa Surgawi
Yesus Kristus mengajar orang- orang Nefi bagaimana 
datang kepada- Nya dengan bertobat dan mematuhi 
perintah- perintah- Nya (lihat 3 Nefi 12:19–20). Dalam 
sisa dari 3 Nefi 12, Dia merujuk pada bagian- bagian 
dari Hukum Musa dan kemudian mengajarkan se-
buah hukum yang lebih tinggi. Dia memperkenalkan 
bagian- bagian dari Hukum Musa dengan ungkapan 
seperti “telah dikatakan oleh mereka dari zaman 
kuno” atau “tertulis.” Kemudian Dia memperkenalkan 
hukum yang baru dan lebih tinggi, yang Dia inginkan 
agar kita jalani pada zaman sekarang, dengan ung-
kapan “Aku berfirman kepadamu ….”
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 5. Bacalah rujukan tulisan suci berikut, dan tulislah da-
lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda perilaku apa 

yang Juruselamat katakan akan menuntun menuju kesempur-
naan:
 a. 3 Nefi 12:21–22. Mungkin bermanfaat untuk memahami 
bahwa kata bebal adalah istilah yang bertujuan menghina yang 
mengungkapkan sikap memandang rendah, menyatakan rasa ti-
dak suka, atau kebencian.
 b. 3 Nefi 12:23–24. Gunakan catatan kaki 24a untuk menolong 
menemukan apa artinya berdamai dengan seseorang.
 c. 3 Nefi 12:25. Mungkin bermanfaat untuk memahami bahwa 
untuk “[bersepakat] dengan lawanmu secepatnya” merujuk 
pada membereskan konflik dengan orang lain secara cepat dan 
tidak membiarkannya memburuk dan tumbuh menjadi masalah 
yang lebih besar. Penatua David E. Sorensen, saat melayani se-
bagai anggota Tujuh Puluh, mengajarkan, “Asas ini terutama 
berlaku bagi keluarga kita” (“Pengampunan Akan Mengubah 
Kebencian menjadi Kasih,” Ensign atau Liahona, Mei 2003, 11).
 d. 3 Nefi 12:27–30. Mungkin bermanfaat untuk memahami 
bahwa nafsu merujuk pada hasrat yang tidak patut, jahat, dan 
mementingkan diri.
 e. 3 Nefi 12:38–42.
 f. 3 Nefi 12:43–45}.

Satu asas yang dapat kita pelajari dari ayat- ayat ini da-
lam 3 Nefi 12 adalah: Sewaktu kita datang kepada 
Kristus dan menaati perintah- perintah- Nya, kita 
dapat menjadi lebih seperti Dia dan Bapa kita di 
Surga, yang adalah sempurna.

Sementara kita tidak akan mencapai ke-
sempurnaan dalam kehidupan ini, Presi-
den James E. Faust dari Presidensi Utama 
menjelaskan bahwa kita harus berusaha 
untuk membuat kemajuan menuju ke-
sempurnaan sekarang supaya dapat men-

capainya dalam kehidupan yang akan datang: 
“Kesempurnaan adalah gol kekal. Sementara kita tidak 
dapat menjadi sempurna dalam kefanaan, berusaha 
untuk hal itu adalah sebuah perintah, yang pada akhir-
nya, melalui Pendamaian, dapat kita taati” (“This Is 
Our Day,” Ensign, Mei 1999, 19).

Penguasaan ayat suci—3 Nefi 12:48
 6. Lihatlah apakah Anda dapat menghafalkan 3 Nefi 
12:48 dengan sempurna. Tulislah petikan dalam jurnal 

penelaahan tulisan suci Anda ketika Anda pikir Anda telah meng-
hafalkannya.

Ingatlah, Tuhan tidak mengharapkan kita menjadi 
sempurna dalam segala hal selama kehidupan fana 
kita, tetapi sewaktu kita dengan tekun berusaha untuk 
mengikuti- Nya dan mengambil bagian dari berkat- 
berkat Pendamaian, kita pada akhirnya dapat menjadi 
disempurnakan.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 11:18–12:48 dan menuntaskan pela-
jaran ini pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 25: HARI 2

3 Nefi 13
Pendahuluan
Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 13, Juruselamat me-
lanjutkan khotbah- Nya di bait suci di tanah Kelimpahan. 
Dia memperingatkan orang- orang terhadap kemuna-
fikan dan mengajar mereka bahwa perbuatan benar me-
reka menyenangkan Bapa Surgawi. Dia juga mengajar 
khalayak ramai untuk menyimpan harta di surga dan 
kemudian mengarahkan dua belas murid- Nya untuk 
mencari kerajaan Allah terlebih dahulu sebelum mence-
maskan tentang masalah duniawi mereka sendiri.

3 Nefi 13:1–18
Juruselamat memperingatkan orang- orang Nefi terhadap 
kemunafikan dan mengajar mereka untuk melakukan 
perbuatan benar yang menyenangkan Bapa Surgawi
Lengkapi penilaian diri berikut dalam pikiran Anda 
dengan memilih ungkapan mana yang paling meng-
gambarkan motivasi Anda untuk bersedekah (berbagi 
dengan orang lain), berdoa, dan berpuasa:

Saya bersedekah karena:
 a. Saya diharapkan untuk melakukannya.
 b. Saya mengasihi Tuhan dan menikmati menolong 

orang lain.
 c. Saya ingin orang lain berpikir baik tentang saya.

Saya berdoa karena:
 a. Saya tidak ingin mengatakan “tidak” di depan orang 

lain ketika saya diminta untuk berdoa.
 b. Itu hanyalah bagian dari kebiasaan rutin saya 

sehari- hari.
 c. Saya ingin berkomunikasi dengan Bapa Surgawi saya.

Saya berpuasa karena:
 a. Berpuasa menolong saya lebih mendekat kepada 

Tuhan.
 b. Orang lain akan berpikir saya salah jika saya tidak 

melakukannya.
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 c. Orangtua saya tidak membiarkan saya makan ketika 
saya seharusnya berpuasa.

Dalam 3 Nefi 13, Yesus Kristus mengajarkan kepada 
khalayak ramai orang Nefi tentang pentingnya mo-
tif seseorang untuk melakukan sedekah, berdoa, dan 
berpuasa. Tanggapan yang terdapat dalam penilaian 
diri ini mencerminkan motif berbeda yang mungkin 
kita miliki untuk melakukan hal- hal ini atau tindakan 
pengabdian keagamaan lainnya.

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Adakah alasan me-

ngapa kita melakukan perbuatan benar? Mengapa atau me-
ngapa tidak?

 2. Salinlah bagan berikut ke dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda, dan lengkapi itu dengan membaca se-

tiap rujukan tulisan suci dan menjawab kedua pertanyaan itu. Se-
waktu Anda membaca, mungkin bermanfaat untuk mengetahui 
bahwa orang munafik adalah seseorang yang memberikan pe-
nampilan kesalehan yang palsu atau yang mengatakan satu hal 
tetapi melakukan hal lain.

Kegiatan Motif apakah 
yang Tuhan per-
ingatkan terha-
dapnya sewaktu 
kita melakukan 
kegiatan ini?

Bagaimana 
Tuhan mengata-
kan kita hendak-
nya melakukan 
kegiatan itu?

Bersedekah 
(3 Nefi 13:1–4)

Berdoa (3 Nefi 
13:5–6)

Berpuasa (3 Nefi 
13:16–18)

Pertimbangkan pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Bagaimana motif kita untuk melakukan perbuatan 
benar memengaruhi cara kita melakukannya?

• Beberapa motif yang benar apakah yang mungkin 
mengilhami seseorang untuk bersedekah, berdoa, 
atau berpuasa secara diam- diam?

Satu motif yang benar untuk melakukan hal- hal ini ada-
lah untuk menyenangkan Bapa Surgawi. Bacalah 3 Nefi 
13:4, 6, 18, dan carilah apa yang Tuhan janjikan kepada 
mereka yang bertindak dengan benar secara pribadi.

Asas penting yang Juruselamat ajarkan dalam ayat- 
ayat ini adalah: Jika kita bertindak dengan benar 
karena kita mengasihi Bapa Surgawi, Dia akan 
memberikan pahala kepada kita secara terbuka.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang ketika Anda telah merasakan diberkati karena 

berupaya melakukan sesuatu untuk menyenangkan Bapa Sur-
gawi alih- alih untuk dilihat oleh orang lain.

Secara singkat tinjaulah penilaian diri Anda pada awal 
pelajaran dan evaluasilah motif Anda untuk bersede-
kah, berdoa, dan berpuasa. Pertimbangkan bagaimana 
Anda dapat menerapkan ajaran- ajaran Jurusela-
mat untuk meningkatkan motif Anda untuk melaku-
kan hal- hal ini atau tindakan pengabdian lain kepada 
Tuhan.

Juruselamat memberikan pengajaran tambahan ke-
pada orang- orang Nefi tentang doa. Bacalah 3 Nefi 
13:7, dan carilah bagaimana Tuhan menguraikan ung-
kapan yang diulang- ulang atau bertele- tele yang di-
ungkapkan tanpa ketulusan dalam doa. Kata sia- sia 
berarti kosong, tanpa gagasan atau perasaan. Pengu-
langan yang sia- sia juga dapat berarti dengan tanpa 
gagasan mengulangi kata- kata yang sama atau berdoa 
tanpa iman.

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Mengapa menurut Anda penting untuk menghindari pengu-
langan yang sia- sia dalam doa- doa kita kepada Bapa Surgawi?
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 b. Apakah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk meng-
hindari pengulangan yang sia- sia sewaktu Anda berdoa?

Bacalah 3 Nefi 13:8, dan carilah sebuah asas yang Yesus 
Kristus nyatakan tentang Bapa Surgawi. Anda mung-
kin ingin menandai asas ini dalam tulisan suci Anda. 
Satu tujuan dari doa- doa kita adalah “untuk mem-
peroleh bagi diri kita dan bagi yang lain berkat- berkat 
yang telah Allah rela berikan [jika kita mau meminta-
nya dalam iman]” (Penuntun bagi Tulisan Suci, “Doa”).

Bacalah 3 Nefi 13:9–15, dan renungkan apa yang Tuhan 
inginkan Anda pelajari tentang doa- doa Anda. Pikir-
kan tentang cara untuk meningkatkan doa- doa Anda 
dengan menerapkan apa yang Anda pelajari dari 
ajaran- ajaran Juruselamat.

3 Nefi 13:19–24
Yesus Kristus mengajar khalayak ramai untuk menyimpan 
harta di surga
Pernahkah Anda membaca atau mendengar sebuah ki-
sah tentang harta yang hilang atau terkubur? Kadang- 
kadang dalam cerita- cerita ini para pemburu harta 
akhirnya mencapai gol mereka hanya untuk menemu-
kan bahwa harta tersebut hilang atau tidak pernah ada. 
Bacalah 3 Nefi 13:19–20, dan identifikasilah dua je-
nis harta yang Tuhan bicarakan tentangnya. Yang mana 
dari harta itu yang Dia katakan akan selalu berada di 
sana bagi kita jika kita mencarinya?

 5. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apakah perbedaan antara “harta di atas bumi” dan “harta di 
dalam surga”?
 b. Dari apa yang Anda pelajari dalam 3 Nefi 13:21–24, apa be-
berapa kebenaran yang Juruselamat ajarkan tentang mencari 
harta duniawi dan harta surgawi? (Itu mungkin menolong Anda 
memahami ayat- ayat ini dengan lebih baik untuk mengetahui 
bahwa kata mamon adalah istilah untuk keduniawian atau keka-
yaan).
 c. Bagaimana mencari harta di bumi dapat mengalihkan kita 
dari mencari harta di surga?

Juruselamat tidak mengajarkan bahwa uang atau harta 
duniawi adalah jahat. Tetapi Dia menekankan penting-
nya menempatkan hati kita pada harta surgawi yang 
akan bertahan dan bukan pada kekayaan duniawi.

Satu asas yang dapat kita pelajari dari 3 Nefi 13:19–
24 adalah: Untuk memiliki Allah sebagai majikan 
kita, kita harus mengasihi dan melayani- Nya mele-
bihi apa yang dari dunia.

Apakah yang mungkin menjadi beberapa contoh dari 
berusaha melayani Allah dan mamon pada waktu yang 
sama? Mengapa mungkin sulit untuk selalu mengasihi 

dan melayani Allah alih- alih apa yang dari dunia? Me-
ngapa menempatkan Allah terlebih dahulu merupakan 
upaya yang sepadan?

 6. Bacalah contoh- contoh berikut. Dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda, indikasikan majikan mana yang 

Anda pikir orang itu layani: Allah atau mamon (keduniawian).
 a. Seorang remaja putra menolak pekerjaan yang akan menun-
tut dia kehilangan pertemuan- pertemuan hari Minggunya dan 
alih- alih memilih pekerjaan yang bergaji lebih rendah yang tidak 
menuntut dia untuk bekerja pada hari Minggu.
 b. Seorang remaja putri kerap kali mengeluh kepada orangtua-
nya tentang kebutuhannya akan pakaian baru. Pakaian yang dia 
hasratkan harganya lebih dari yang keluarganya mampu berikan.
 c. Seorang remaja putra membayar persepuluhannya secara ter-
atur dengan uang yang dia terima dari pekerjaannya. Tetapi dia 
menggunakan penghasilan sisanya untuk membeli barang- 
barang hiburan, termasuk beberapa film dan lagu yang tidak 
pantas, dan tidak pernah menabung uang untuk membiayai misi 
atau pendidikannya.
 d. Seorang remaja putri kerap kali menggunakan sebagian dari 
penghasilannya untuk membeli hadiah- hadiah kecil untuk mem-
perlihatkan kasihnya bagi orang lain.

3 Nefi 13:25–34
Juruselamat mengarahkan kedua belas murid untuk 
mencari kerajaan Allah sebelum masalah duniawi mereka 
sendiri

Sewaktu mereka pergi untuk melayani di antara orang- 
orang, Yesus Kristus mengajarkan kepada para murid- 
Nya orang Nefi untuk tidak khawatir tentang 
kebutuhan duniawi mereka atas makanan dan pakaian 
(lihat 3 Nefi 13:25–31). Bacalah 3 Nefi 13:32–33, dan 
carilah apa yang Juruselamat beri tahukan kepada para 
murid- Nya mengenai kebutuhan duniawi mereka. 
Apakah yang Dia janjikan kepada mereka yang me-
nempatkan Allah dan kerajaan- Nya terlebih dahulu 
dalam kehidupan mereka?
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Sebuah asas yang dapat kita pelajari dari ayat- ayat ini 
mungkin adalah: Jika kita mencari kerajaan Allah 
terlebih dahulu, Dia akan menolong kita menyedi-
akan kebutuhan kita.

 7. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana seseorang “[mencari] … lebih dahulu kerajaan 
Allah”? (3 Nefi 13:33).
 b. Dalam cara apakah Tuhan telah mengurus kebutuhan Anda 
ketika Anda telah menempatkan Dia terlebih dahulu dalam kehi-
dupan Anda?

Presiden Ezra Taft Benson bersaksi tentang berkat- 
berkat yang datang karena menempatkan Allah ter-
lebih dahulu dalam kehidupan kita (Anda mungkin 
ingin menuliskan kutipan ini pada secarik kertas dan 
menyimpannya dalam tulisan suci Anda untuk ditinjau 
kembali atau dibagikan pada waktu mendatang):

“Ketika kita menempatkan Allah terlebih 
dahulu, segala sesuatu yang lain meng-
ambil tempatnya yang tepat atau tersisih 
dari kehidupan kita. Kasih kita kepada 
Tuhan akan mengatur apa yang kita sa-
yangi, tuntutan pada waktu kita, minat 

yang kita kejar, dan ketertiban prioritas kita ….

Kita hendaknya memberikan kepada Allah, Bapa roh 
kita, keunggulan eksklusif dalam kehidupan kita” 
(“The Great Commandment—Love the Lord,” Ensign, 
Mei 1988, 4–5).

Renungkan bagaimana Anda atau mereka yang Anda 
kenal telah diberkati karena menempatkan Allah terle-
bih dahulu dalam kehidupan Anda.

 8. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 13 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 25: HARI 3

3 Nefi 14
Pendahuluan
Khotbah Yesus Kristus di bait suci berlanjut dalam  
3 Nefi 14. Dia mengajarkan kepada orang- orang ten-
tang menghakimi orang lain dan mengajar mereka 

untuk mencari berkat- berkat dari Bapa Surgawi me-
lalui doa. Juruselamat juga memperingatkan terhadap 
para nabi palsu dan menekankan pentingnya melaku-
kan kehendak Allah.

3 Nefi 14:1–6
Juruselamat mengajarkan tentang menghakimi orang lain
Bacalah kata- kata bait kedua dari nyanyian pujian 
“Lord, I Would Follow Thee” (Hymns, nomor 220)—
atau nyanyikan itu bagi diri Anda sendiri jika Anda 
merasa nyaman melakukannya:

Siapakah aku menghakimi orang lain
Ketika aku berjalan dengan tak sempurna?
Dalam hati yang tenang tersembunyi
Dukacita yang tak dapat dilihat mata.
Siapakah aku menghakimi orang lain?
Tuhan, aku akan mengikuti- Mu.

Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 14, Juruselamat me-
lanjutkan mengajar orang- orang Nefi di bait suci. Ba-
calah 3 Nefi 14:1–2, dan pertimbangkan bagaimana 
arahan dari Juruselamat ini berhubungan dengan 
bait kedua dari nyanyian pujian yang Anda baca. (Itu 
mungkin menolong Anda memahami bahwa ung-
kapan “dengan takaran apa kamu menakar” merujuk 
pada standar yang dengannya seseorang mengukur 
atau menghakimi seseorang).

 1. Tulislah jawaban atas pertanyaan- pertanyaan berikut 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana nasihat Juruselamat dalam 3 Nefi 14:1–2 berhu-
bungan dengan bait kedua dari nyanyian pujian “Lord, I Would 
Follow Thee”?
 b. Bagaimana Anda akan mengungkapkan kebenaran penting 
yang Juruselamat ajarkan dalam 3 Nefi 14:2 dengan kata- kata 
Anda sendiri? (Anda mungkin juga ingin menuliskan kebenaran 
atau asas ini di sisi tulisan suci Anda).

Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul 
memberikan wawasan yang menolong Anda mema-
hami perintah Juruselamat untuk “[jangan] mengha-
kimi” dalam 3 Nefi 14:1. Sewaktu Anda membacanya, 
garis bawahilah jenis penghakiman yang Dia katakan 
hendaknya kita hindari dan mengapa.

“Ada dua jenis menghakimi: pengha-
kiman akhir, yang kita dilarang untuk me-
lakukannya, dan penghakiman tingkat 
menengah, yang kita diarahkan untuk 
melakukannya, tetapi berdasarkan asas- 
asas yang benar ….

Penghakiman akhir … adalah kejadian di masa men-
datang itu di mana kita semua akan berdiri di hadapan 
kursi penghakiman Kristus untuk dihakimi menurut 
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 b. Menurut Anda balok itu melukiskan apa?
 c. Mengapa Anda pikir balok alih- alih zarah yang digunakan 
untuk melukiskan kesalahan mereka yang menghakimi dengan 
tidak benar?

Perhatikan bahwa analogi Juruselamat berfokus pada 
benda- benda yang tersangkut dalam mata dan, oleh 
karena itu, memengaruhi penglihatan seseorang. Re-
nungkan pertanyaan- pertanyaan berikut tentang diri 
Anda sendiri: Bagaimana kesalahan- kesalahan saya 
dapat memengaruhi cara saya melihat orang lain? Ba-
gaimana saya dapat menerapkan nasihat Yesus Kristus 
dalam 3 Nefi 14:5?

Menurut Anda apakah senantiasa patut atau perlu un-
tuk melakukan penghakiman perihal perilaku orang 
lain? Nabi Joseph Smith mengklarifikasi bahwa se-
mentara kita tidak boleh menghakimi orang lain de-
ngan tidak benar, kita diarahkan untuk menggunakan 
penghakiman yang benar (lihat Terjemahan Joseph 
Smith, Matius 7:1 [dalam Matius 7:1, catatan kaki a]).

Penjelasan berikut menyampaikan wawasan tam-
bahan untuk pertanyaan tentang menghakimi orang 
lain: “Kadang- kadang orang merasa bahwa adalah ke-
liru untuk menilai orang lain dalam cara apa pun. Se-
mentara adalah benar bahwa hendaknya Anda tidak 
mengutuk atau menghakimi orang lain secara tidak 
adil, Anda mungkin perlu membuat penilaian ter-
hadap gagasan, situasi, dan orang- orang sepanjang 
kehidupan Anda. Tuhan telah memberikan banyak pe-
rintah bahwa Anda tidak dapat bertahan tanpa mem-
buat penilaian” (Teguh pada Iman: Sebuah Referensi Injil 
[2004], 124–125).

Untuk menolong Anda memahami pentingnya mela-
kukan penilaian yang benar, bacalah 3 Nefi 14:6 dan 
identifikasilah beberapa penilaian yang Yesus Kristus 
ajarkan kepada kita untuk dilakukan. Sebelum Anda 
membaca, mungkin bermanfaat untuk memahami 
bahwa “memberikan apa yang kudus pada anjing” dan 
“melemparkan mutiara … ke hadapan babi” berarti 
berbagi sesuatu yang sakral dengan mereka yang tidak 
akan menghargainya atau memahami kesakralannya.

Bagaimana 3 Nefi 14:6 menolong Anda memahami ke-
butuhan untuk membuat penilaian yang benar? Pena-
tua Dallin H. Oaks menjelaskan situasi- situasi lain di 
mana kita hendaknya membuat penilaian yang benar:

“Kita semua membuat penilaian dalam 
memilih teman- teman kita, dalam memi-
lih bagaimana kita akan menghabiskan 
waktu kita dan uang kita, dan, tentu saja, 
dalam memilih rekan kekal ….

… Penilaian yang benar akan dibimbing 
oleh Roh Tuhan, bukan dengan amarah, pembalasan 

perbuatan kita .… Saya percaya bahwa perintah tulisan 
suci untuk ‘[jangan] menghakimi’ merujuk dengan pa-
ling jelas pada penghakiman akhir ini ….

… Mengapa Juruselamat memerintahkan agar kita ti-
dak melakukan penghakiman akhir? Saya percaya 
perintah ini diberikan karena kita dianggap melaku-
kan penghakiman akhir kapan pun kita menyatakan 
bahwa orang tertentu siapa pun akan pergi ke neraka 
(atau ke surga) untuk tindakan tertentu atau sebelum 
waktu tertentu. Ketika kita melakukan ini—kita me-
nyakiti hati kita sendiri dan orang yang kita upayakan 
untuk hakimi ….

… Penghakiman yang benar haruslah, berdasarkan de-
finisi, tingkat menengah. Itu akan menjauhkan diri dari 
menyatakan bahwa seseorang telah dipastikan untuk 
permuliaan atau dari membebaskan seseorang dengan 
tak terbatalkan diikat untuk api neraka. Itu akan men-
jauhkan diri dari menyatakan bahwa seseorang telah 
kehilangan semua kesempatan untuk permuliaan atau 
bahkan semua kesempatan untuk peran yang ber-
guna dalam pekerjaan Tuhan. Injil adalah Injil peng-
harapan, dan tak seorang pun dari kita diwenangkan 
untuk menolak kuasa Pendamaian untuk mendatang-
kan pembersihan dosa- dosa individu, pengampunan, 
dan reformasi kehidupan pada kondisi yang patut” 
(“‘Judge Not’ and Judging,” Ensign, Agustus 1999, 7, 9).

Renungkan bagaimana pernyataan Penatua Oaks me-
nolong Anda memahami perintah Juruselamat untuk 
“[jangan] menghakimi.”

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Bagaimana asas dari 

3 Nefi 14:2 bahwa kita akan dihakimi menurut bagaimana 
kita menghakimi mengubah cara kita melihat kesalahan atau 
kelemahan orang lain? Bacalah 3 Nefi 14:12. Bagaimana ayat ini 
dapat berhubungan dengan asas ini?

Pernahkah Anda kemasukan sesuatu yang kecil dalam 
mata Anda, misalnya bulu mata atau noktah debu? Tu-
lisan suci ini merujuk pada noktah dalam mata se-
seorang sebagai zarah. serpihan kayu yang panjang, 
tebal dirujuk sebagai balok. Juruselamat menggunakan 
bentuk- bentuk ini untuk menolong kita memahami 
masalah- masalah yang muncul ketika kita mengha-
kimi orang lain dengan tidak benar atau tidak patut 
menemukan kesalahan pada mereka. Bacalah 3 Nefi 
14:3–5, dan pikirkan tentang melukiskan apa zarah 
dan balok itu.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, gambar-
lah sebuah gambar tentang apa yang Juruselamat urai-

kan dalam 3 Nefi 14:4. Kemudian jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut:
 a. Menurut Anda zarah itu melukiskan apa?
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dendam, kecemburuan, atau kepentingan diri” 
(“ ‘Judge Not’ and Judging,” 9).

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Mengapa penting untuk membuat penilaian yang benar di 
bidang- bidang seperti memilih teman, memutuskan bagaimana 
kita menghabiskan waktu dan uang kita, atau memilih rekan ke-
kal? Beberapa situasi lain apakah yang mungkin di mana akan 
perlu atau pantas untuk membuat penilaian kepada orang lain?
 b. Bagaimana Anda dapat menilai dengan lebih benar? Renung-
kan jika ada siapa pun Anda dapat menjadi lebih baik hati kepada 
atau perlu untuk menahan diri dari menilai dengan tidak benar.

3 Nefi 14:7–12
Juruselamat mengajarkan tentang mencari berkat- berkat 
dari Bapa Surgawi
Pikirkan tentang waktu- waktu ketika Bapa Surgawi te-
lah menjawab doa- doa Anda. Bacalah 3 Nefi 14:7–11, 
dan carilah apa yang Yesus Kristus ajarkan tentang ke-
sediaan Bapa Surgawi untuk menjawab doa- doa kita.

Satu asas yang dapat kita pelajari dari 3 Nefi 14:7–11 
adalah bahwa Bapa Surgawi akan memberkati kita 
jika kita memohon dan mencari- Nya dalam doa. 
Bagaimana mengetahui bahwa Bapa Surgawi sangat 
berhasrat menjawab doa- doa Anda dapat mengubah 
cara Anda berdoa?

 5. Ajukan pertanyaan berikut kepada seorang dewasa 
yang dapat dipercaya: Kapankah Anda pernah merasakan 

kasih Bapa Surgawi bagi Anda melalui cara Dia menanggapi doa- 
doa Anda? Ringkaslah jawabannya dan apakah yang Anda pela-
jari darinya dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

3 Nefi 14:13–27
Juruselamat mengajarkan pentingnya melakukan kehendak 
Bapa Surgawi
Sewaktu Juruselamat melanjutkan mengajar orang- 
orang Nefi yang berkumpul di bait suci, Dia memberi-
kan beberapa analogi untuk menolong kita memahami 
pentingnya mematuhi ajaran- ajaran- Nya. Setiap ana-
logi memuat sebuah contoh yang baik dan sebuah 
contoh yang buruk.

 6. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, gambar-
lah sebuah ilustrasi sederhana tentang contoh yang baik 

dan contoh yang buruk yang ditemukan dalam setiap petikan 
tiga tulisan suci berikut. Tuliskan juga apa yang Anda pikir Juru-
selamat inginkan kita pelajari dengan membandingkan contoh- 
contoh yang baik dan buruk. Bersiaplah untuk memperlihatkan 
gambar Anda kepada kelas dan menjelaskan apa yang Anda pel-
ajari dari analogi- analogi ini.

 a. 3 Nefi 14:13–14
 b. 3 Nefi 14:15–20
 c. 3 Nefi 14:24–27

Bacalah 3 Nefi 14:21–23, dan pikirkan tentang apa 
yang mungkin Anda katakan kepada seseorang yang 
memberi tahu Anda bahwa semua yang perlu Anda la-
kukan untuk diselamatkan di dalam kerajaan Allah 
adalah mengatakan bahwa Anda percaya kepada Yesus 
Kristus.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 14 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 25: HARI 4

3 Nefi 15–16
Pendahuluan
Sewaktu Juruselamat melanjutkan mengajar orang- 
orang di bait suci di tanah Kelimpahan, Dia memaklum-
kan bahwa Hukum Musa digenapi di dalam Dia dan 
bahwa Dia adalah terang dan hukum yang hendaknya 
orang- orang lihat. Juruselamat kemudian menjelaskan 
kepada dua belas murid orang Nefi bahwa orang- orang 
di Benua Amerika adalah sebagian dari “domba- domba 
lain” tentang siapa Dia berbicara kepada orang- orang 
di Yerusalem (lihat  Yohanes 10:14–16). Dia juga berjanji 
bahwa mereka yang bertobat dan kembali kepada- Nya 
akan terbilang di antara umat perjanjian- Nya.

3 Nefi 15:1–10
Juruselamat memaklumkan bahwa Dia telah menggenapi 
Hukum Musa
Pernahkah Anda bertanya- tanya mengapa Tuhan me-
minta kita untuk mematuhi hukum dan perintah 
tertentu, misalnya membayar persepuluhan, mengu-
duskan hari Sabat, atau menghormati orangtua kita? 
Sewaktu Yesus Kristus melanjutkan mengajar orang- 
orang Nefi, Dia mengajar mereka tentang tujuan 
utama di balik hukum dan perintah- Nya. Perhatikan 
tujuan ini sewaktu Anda menelaah 3 Nefi 15.

Sewaktu Juruselamat selesai berbicara kepada kha-
layak ramai, Dia mengenali bahwa sebagian di antara 
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mereka memiliki pertanyaan. Bacalah 3 Nefi 15:1–2, 
dan tulislah tentang hal apa orang- orang takjub dan 
bertanya- tanya:   
 

Untuk memahami mengapa orang- orang Nefi tak-
jub dan bertanya- tanya pada pernyataan Juruselamat 
bahwa “apa yang lama” dari Hukum Musa telah ber-
lalu dan “segala sesuatu telah menjadi baru,” itu me-
nolong untuk memahami bahwa selama berabad- abad 
orang- orang Nefi telah mengenal dan hidup di ba-
wah Hukum Musa. Hukum, ritus, organisasi Gereja 
mereka berdasarkan pada Hukum Musa, yang hukum 
itu diberikan pada zaman dahulu oleh Yesus Kristus 
prafana untuk mempersiapkan orang- orang bagi 
kedatangan- Nya dan mengarahkan mereka pada kur-
ban pendamaian- Nya. Sekarang Sang Pemberi Hukum 
Ilahi berdiri di hadapan mereka dengan menyata-
kan bahwa Pendamaian telah dilakukan (lihat 3 Nefi 
11:10–14) dan bahwa di dalam Dia Hukum Musa dige-
napi (lihat 3 Nefi 9:16–20; 12:46–47). Pernyataan- Nya 
bahwa apa yang lama dari Hukum Musa telah “ber-
lalu” dan apa yang baru akan mengambil tempat hu-
kum itu secara tiba- tiba mengubah bagaimana mereka 
harus menyembah Allah.

Juruselamat menanggapi kerisauan mereka dengan 
menekankan ajaran yang sangat penting. Bacalah 

3 Nefi 15:3–5, 9, dan tandai ungkapan- ungkapan da-
lam tanggapan Juruselamat yang mungkin telah me-
yakinkan kembali orang- orang Nefi bahwa sumber 
hukum itu tidaklah berubah.

 1. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Menurut Anda apakah yang Yesus 

ajarkan kepada orang- orang Nefi ketika Dia berkata, “Aku adalah 
hukum”? (3 Nefi 15:9).

Dari ajaran- ajaran Juruselamat dalam ayat- ayat ini, 
kita dapat belajar bahwa Yesus Kristus adalah tujuan 
dari semua hukum dan perintah Injil. Renungkan 
mengapa kebenaran ini akan menjadi penting bagi 
orang- orang Nefi sewaktu mereka mempelajari bahwa 
Hukum Musa yang lama digantikan oleh hukum yang 
lebih tinggi dan mengalami perubahan dalam cara me-
reka beribadat.

Bacalah 3 Nefi 15:9–10, dan tandai apa yang Tuhan 
ingin kita lakukan sebagai akibat dari ajaran ini. 
Gunakan apa yang Anda pelajari dalam ayat- 
ayat ini untuk melengkapi asas berikut: Jika kita  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  kepada Yesus Kristus melalui me-
naati - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , Dia akan memberi 
kita  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

 2. Pikirkan tentang perintah- perintah seperti membayar 
persepuluhan, menguduskan hari Sabat, serta menghor-

mati orangtua kita, dan jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana seseorang mungkin mengikuti perintah- perintah 
dan masih tidak memandang kepada Kristus?
 b. Dalam cara apakah kepatuhan kita pada perintah- perintah 
mungkin berubah jika fokus kita adalah memandang kepada 
Yesus Kristus dan tidak hanya pada mematuhi peraturan- 
peraturan?

Satu cara kepatuhan kita pada perintah- perintah 
mungkin berubah jika kita memandang kepada Kristus 
adalah motivasi kita untuk mematuhi akan berubah 
dari tugas, atau bahkan kasih pada peraturan, menjadi 
kasih bagi Tuhan.

Bacalah pernyataan berikut oleh Penatua 
Marvin J. Ashton dari Kuorum Dua Belas 
Rasul, “Betapa penghiburan rohani dan 
berkat untuk diketahui bahwa, jika kita 
memandang Juruselamat kita, Yesus 
Kristus, dan bertahan sampai akhir, kehi-

dupan kekal dan permuliaan dapat menjadi milik kita 
.… Allah menjadi lebih mudah didekati sewaktu kita 
memandang kepada- Nya. Memandang kepada Allah 
mengajar kita untuk melayani dan hidup tanpa te-
kanan [tanpa dipaksa atau ditekan untuk melakukan 
sesuatu]” (“There Are Many Gifts,” Ensign, November 
1987, 21).
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 3. Pilihlah sebuah perintah yang mungkin Anda 
bertanya- tanya mengapa Anda perlu mematuhi, dan per-

timbangkan bagaimana menaati perintah itu dapat menuntun 
Anda kepada Yesus Kristus. Anda mungkin ingin menetapkan gol 
untuk menjadi lebih patuh pada perintah yang Anda pilih dan tu-
lislah beberapa gagasan tentang bagaimana mencapainya. Ca-
tatlah gagasan Anda dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

3 Nefi 15:11–16:5
Yesus Kristus berbicara kepada para murid- Nya mengenai 
domba- domba- Nya yang lain
Pernahkah Anda merasa dilupakan atau sendiri dan 
bertanya- tanya apakah Bapa Surgawi tahu siapa Anda? 
Walaupun kita mungkin merasa sendiri atau kadang- 
kadang merasa kurang penting daripada orang lain, 
Allah peduli kepada umat- Nya dan menyatakan 
Diri- Nya kepada mereka. Perhatikan bukti kebe-
naran ini sewaktu Anda menelaah sisa dari 3 Nefi 15 
dan awal dari 3 Nefi 16.

Seperti yang tercatat dalam Perjanjian Baru dan Kitab 
Mormon, Yesus Kristus melayani di antara orang- orang 
di Dunia Lama dan di Benua Amerika. Bacalah 3 Nefi 
15:11–17 dengan mencari apa yang Tuhan katakan 
bahwa Dia memberi tahu mereka yang di Yerusalem 
tentang umat- Nya di Benua Amerika.

“Domba- domba lain” adalah rujukan pada para peng-
ikut lain dari Sang Gembala, Yesus Kristus. Kawanan 
adalah kandang domba, tetapi kata kawanan yang di-
gunakan dalam hal ini berarti sekelompok orang de-
ngan kepercayaan yang sama kepada Yesus Kristus. 
Menurut 3 Nefi 15:17, bagaimana Tuhan mengatakan 
bahwa Dia akan menyatakan Diri- Nya kepada domba- 
domba- Nya yang lain?

Yesus menjelaskan mengapa Bapa Surgawi meme-
rintahkan Dia untuk tidak memberikan pengeta-
huan yang lebih banyak tentang domba- domba- Nya 
yang lain kepada mereka yang di Yerusalem. Selidiki 
3 Nefi 15:18–20, dan tandai penjelasan Juruselamat. 
Dengan melihat bahwa Bapa menahan pengeta-
huan yang lebih besar tentang orang- orang Nefi dari 
orang- orang Yahudi karena kedurhakaan orang- orang 
Yahudi, kita dapat belajar asas penting mengenai ba-
gaimana kita menerima pengetahuan dan kebenaran 
dari Tuhan. Berdasarkan pada ayat- ayat ini, bagaimana 
Anda akan melengkapi asas berikut? Allah mem-
beri kita pengetahuan dan kebenaran menurut 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Tuhan memberi tahu orang- orang Nefi bahwa me-
reka adalah bagian dari domba- domba lain tentang si-
apa Dia berbicara di Yerusalem. Orang- orang Yahudi 
pernah berpikir bahwa Dia berbicara tentang orang- 
orang bukan Israel. Mereka tidak memahami bahwa 

orang- orang bukan Israel tidak akan “mendengar” su-
ara Juruselamat (lihat 3 Nefi 15:21–23).

Bacalah 3 Nefi 15:24, dan carilah bagaimana Tuhan se-
cara khusus meyakinkan orang- orang Nefi tentang 
kepedulian- Nya kepada mereka.

Bacalah 3 Nefi 16:1–3, dan temukan siapa lagi yang 
akan mendengarkan suara Juruselamat. Kita tidak 
memiliki catatan tulisan suci kepada siapa lagi Juru-
selamat berkunjung, tetapi adalah jelas bahwa Dia me-
ngunjungi kelompok- kelompok lain dan membawa 
mereka ke dalam “kawanan”- Nya.

Bagaimana Yesus Kristus memperlihatkan bahwa Dia 
peduli kepada orang- orang yang tidak mendengarkan 
suara- Nya? Bacalah 3 Nefi 15:22–23 serta 3 Nefi 16:4, 
dan carilah bagaimana Tuhan mengatakan bahwa Dia 
akan menyatakan diri- Nya kepada orang- orang bu-
kan Israel.

Dari apa yang telah Anda telaah sejauh ini dalam 
3 Nefi 15 dan 16, bukti apakah yang telah Anda lihat 
bahwa Allah peduli kepada umat- Nya dan menyata-
kan Diri- Nya kepada mereka?   
  
 

Bacalah 3 Nefi 16:5, dan carilah apa yang akan terjadi 
pada zaman terakhir setelah orang- orang bukan Israel 
sampai pada pengetahuan tentang Yesus Kristus dan 
Injil- Nya.

Yesus berjanji untuk memberkati semua anak- Nya—
bani Israel dan orang- orang bukan Israel—dengan 
memberi mereka firman- Nya seperti yang ditulis oleh 
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orang- orang Nefi. Tulisan orang- orang Nefi itu akan 
menolong menginsafkan orang- orang bukan Israel, 
yang kemudian akan menolong mengumpulkan bani 
Israel pada zaman terakhir (lihat 3 Nefi 16:4–5).

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan berikut: Bukti apakah dari kehidupan Anda 

sendiri yang telah Anda temukan yang memperlihatkan Yesus 
Kristus peduli kepada kita semua?

3 Nefi 16:6–20
Yesus Kristus menyatakan berkat- berkat dan memberikan 
peringatan kepada orang- orang bukan Israel yang hidup 
pada zaman akhir
Pernahkah Anda ingin menjadi bagian dari sebuah ke-
lompok, klub, atau tim? Pikirkan tentang sebuah con-
toh yang spesifik. Apakah yang dituntut untuk menjadi 
anggota dari kelompok seperti itu? Kelompok terbesar 
Anda dapat menjadi anggotanya adalah Gereja Yesus 
Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir, umat 
perjanjian Tuhan.

Bacalah 3 Nefi 16:6–7, dan carilah apa yang akan ter-
jadi karena kepercayaan orang- orang bukan Israel 
dan ketidakpercayaan bani Israel pada zaman terakhir. 
Mungkin bermanfaat untuk memahami bahwa juga 
akan ada orang- orang bukan Israel yang tidak percaya 
pada zaman terakhir yang akan mencerai- beraikan 
dan menindas para anggota bani Israel (lihat 3 Nefi 
16:8–9). Tuhan akan mengambil Injil- Nya dari yang ja-
hat dan mengungkapkannya kepada yang saleh, baik 
orang- orang Israel maupun orang- orang bukan Israel, 
pada zaman terakhir (lihat 3 Nefi 16:10–12).

Bacalah 3 Nefi 16:13, dan carilah apa yang ditun-
tut untuk menjadi salah satu umat perjanjian Tuhan. 
Dengan menggunakan apa yang telah Anda pelajari 
dalam 3 Nefi 16:13, lengkapi asas berikut: Jika kita 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , maka kita akan terbi-
lang di antara umat- Nya.

 5. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda adalah bagian dari umat 
perjanjian Tuhan?
 b. Bagaimana itu telah memberkati kehidupan Anda untuk ter-
bilang di antara umat- Nya?

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 15 16 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 26: HARI 1

3 Nefi 17
Pendahuluan
Sewaktu hari pertama- Nya bersama orang- orang Nefi 
hampir berakhir, Yesus Kristus mengenali bahwa ba-
nyak orang tidak sepenuhnya memahami apa yang te-
lah Dia ajarkan. Oleh karena itu, Dia mengajarkan 
kepada mereka bagaimana menerima pemahaman 
tambahan. Orang- orang menangis ketika Dia menga-
takan bahwa Dia akan pergi. Dipenuhi dengan rasa 
iba, Juruselamat tetap bersama mereka lebih lama. 
Dia menyembuhkan orang sakit mereka, memberkati 
anak- anak mereka, dan berdoa bagi mereka. Khalayak 
ramai merasakan sukacita besar dan kasih bagi Juruse-
lamat sewaktu mereka berinteraksi dengan- Nya.

3 Nefi 17:1–3
Yesus memerintahkan orang- orang untuk merenungkan 
firman- Nya dan berdoa untuk pemahaman
Bagaimana Anda menanggapi ketika Anda 
menemukan sebuah ajaran dalam tulisan suci atau dari 
pemimpin Gereja yang tidak Anda pahami? Lingkari 
semua yang berlaku:

• Saya mengabaikan ajaran itu.
• Saya minta orang lain untuk menolong saya mema-

hami.
• Saya dengan saksama memikirkan tentang ajaran 

itu.
• Saya memohon Bapa Surgawi untuk menolong saya 

memahaminya.

Peristiwa- peristiwa yang tercatat dalam 3 Nefi 17 ter-
jadi menjelang akhir hari pertama Yesus Kristus ber-
sama khalayak ramai orang Nefi. Bacalah 3 Nefi 
17:1–3, dan tandai apa yang Juruselamat beri tahukan 
kepada orang- orang Nefi untuk dilakukan supaya me-
mahami dengan lebih baik apa yang telah Dia ajar-
kan kepada mereka. Pertimbangkan bagaimana pulang 
ke rumah untuk merenungkan dan berdoa dapat me-
nolong Anda memahami kebenaran Injil dengan le-
bih baik.

Presiden Henry B. Eyring dari Presidensi 
Utama menjelaskan apa artinya mere-
nungkan itu. Bacalah pernyataan berikut 
dan tandai kata atau ungkapan yang 
menguraikan apa artinya merenungkan 
itu, “Membaca, menelaah, dan mere-

nungkan tidaklah sama. Kita membaca kata- kata dan 
mungkin memperoleh gagasan. Kita menelaah dan 
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menemukan pola serta hubungan dalam tulisan suci. 
Tetapi ketika merenungkan kita mengundang wahyu 
melalui Roh. Merenungkan, bagi saya, adalah berpikir 
dan berdoa yang saya lakukan setelah membaca dan 
menelaah tulisan suci secara saksama” (“Melayani de-
ngan Roh,” Ensign atau Liahona, November 2010, 60).

Lihatlah dengan saksama 3 Nefi 17:3, dan perhatikan 
bahwa Juruselamat mengajarkan kepada orang- orang 
untuk “[mempersiapkan] pikiran [mereka]” untuk 
pengalaman mereka berikutnya bersama- Nya. Sebe-
lum meneruskan penelaahan Anda, renungkan bagai-
mana Anda akan menjawab pertanyaan- pertanyaan 
berikut: Apakah yang dapat Anda lakukan untuk 
mempersiapkan pikiran Anda sebelum menghadiri ge-
reja? Sebelum menghadiri seminari? Sebelum mende-
ngarkan konferensi umum? Sebelum menelaah tulisan 
suci? Perbedaan apakah menurut Anda dengan mem-
persiapkan pikiran Anda akan berakibat pada apa yang 
Anda peroleh dari kesempatan penelaahan itu? 

Salah satu asas yang kita pelajari dari ayat- ayat ini 
adalah: Dengan merenungkan dan berdoa kepada 
Bapa, kita dapat menerima pemahaman yang lebih 
besar. (Anda mungkin ingin menuliskan ini dalam tu-
lisan suci Anda di sebelah 3 Nefi 17:1–3).

 1. Untuk menolong Anda menerapkan asas ini, pilihlah 
satu atau kedua hal di bawah ini dan menggabungkan 

tindakan ini ke dalam kehidupan Anda selama minggu menda-
tang. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda apa 
yang Anda lakukan. Tulislah juga tentang bagaimana tindakan ini 
meningkatkan apa yang Anda pelajari di gereja, seminari, atau 
konferensi umum atau dari tulisan suci. Bersiaplah untuk berbagi 
kegiatan jurnal ini dengan guru Anda. Juga, buatlah sebuah ren-
cana untuk melanjutkan meningkatkan salah satu bidang ini se-
lama minggu- minggu mendatang.
 a. Saya akan mempersiapkan pikiran saya sebelum saya meng-
hadiri gereja atau seminari.
 b. Saya akan merenungkan dan berdoa tentang apa yang saya 
dengar di gereja atau seminari.

3 Nefi 17:4–25
Juruselamat menyembuhkan yang sakit di antara 
orang- orang Nefi dan memberkati anak- anak mereka
Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda merasa be-
gitu terangkat moral dan penuh dengan sukacita yang 
Anda tidak ingin pengalaman itu berakhir. Bacalah 
3 Nefi 17:4–5 untuk menemukan bagaimana orang- 
orang Nefi bereaksi ketika Juruselamat mengatakan 
bahwa Dia akan kembali kepada Bapa- Nya.

Juruselamat menanggapi hasrat orang- orang Nefi 
yang benar dengan rasa iba yang besar. Kegiatan be-
rikut dapat menolong Anda memahami dengan le-
bih sepenuhnya kasih yang dimiliki Yesus Kristus bagi 
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kita semua. Itu juga dapat menolong Anda menemu-
kan kebenaran tulisan suci tentang karakter dan sifat 
Yesus Kristus.

 2. Tulislah rujukan tulisan suci berikut dalam jurnal pe-
nelaahan tulisan suci Anda. Tinggalkan ruang kosong di 

bawah setiap rujukan untuk informasi lebih lanjut: 3 Nefi 17:6–
10; 3 Nefi 17:11–18; 3 Nefi 17:19–25. Telaahlah setiap petikan 
tulisan suci ini, dengan mencari kebenaran tentang karakter Ju-
ruselamat—seperti apa Dia adanya. Temukan sedikitnya tiga ke-
benaran, satu kebenaran untuk setiap rujukan tulisan suci, dan 
catatlah hal itu di bawah rujukan yang sesuai.

Salah satu peristiwa yang paling lembut dan meng-
harukan yang diuraikan dalam Kitab Mormon ada-
lah Yesus memberkati anak- anak kecil yang hadir pada 
kejadian itu. Episode ini menolong kita memahami si-
fat dan karakter Yesus Kristus. Sebelum dia mengutip 
kisah tentang Juruselamat dan anak- anak dari 3 Nefi 
17:11–12, 21–25, Presiden Boyd K. Packer menyata-
kan, “Dalam kisah tentang pelayanan Juruselamat di 
antara orang- orang Nefi, barangkali kita dapat meli-
hat lebih dalam ke dalam jiwa- Nya daripada di tempat 
lain mana pun” (“Teach the Children,” Ensign, Februari 
2000, 16–17).

Perhatikan bahwa khalayak ramai membawa me-
reka yang sakit dan sengsara kepada Juruselamat, ter-
masuk mereka yang “yang sengsara dalam cara apa 
pun” (3 Nefi 17:9). Kesengsaraan ini dapat bersifat jas-
mani, emosi, atau mental. Renungkan cara- cara di 
mana Anda mungkin “sengsara.” Bagaimana Jurusela-
mat mungkin menolong Anda terhadap kesengsaraan 
Anda jika Dia akan memberkati Anda secara pribadi?

 3. Tinjaulah asas tentang merenungkan yang Anda pela-
jari pada awal pelajaran ini. Satu cara untuk merenung-

kan adalah memvisualisasikan diri Anda dalam situasi yang sama 
yang digambarkan dalam kisah tulisan suci. Gunakan beberapa 
saat dan visualisasikan akan seperti apa jika Anda pernah men-
jadi partisipan dalam peristiwa- peristiwa yang tercatat dalam 
3 Nefi 17. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, uraikan 
apa yang Anda pikir akan Anda dengar, lihat, dan rasakan pada 
kejadian itu dan apa yang akan Anda pelajari dari Juruselamat. 
Anda mungkin juga ingin menguraikan berkat yang mungkin 
Anda cari dari Juruselamat.

Pikirkan tentang sebuah kalimat yang menggambar-
kan sebuah kebenaran yang Anda pelajari dari 3 Nefi 
17:6–25. Tulislah kalimat itu di sisi dari tulisan suci 
Anda di dekat ayat- ayat ini atau dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda. Salah satu kebenaran dari tu-
lisan suci ini adalah: Juruselamat merasakan rasa iba 
yang besar bagi kita. Mengapa penting bagi Anda 
untuk mengetahui kebenaran tentang karakter Juruse-
lamat yang telah Anda pelajari dari ayat- ayat ini?

Anda dapat merenungkan 
tulisan suci dengan meng-
gunakan asas memvisualisa-
sikan. Untuk melakukan hal 
ini, berusahalah untuk me-
mikirkan peristiwa- peristiwa 
dari tulisan suci atau bayang-
kan diri Anda sebagai parti-
sipan dalam cerita yang Anda 
baca. Memvisualisasikan da-
pat menolong Anda berpikir 
tentangnya, memahami, dan 
menerapkan apa yang Anda 
baca dalam tulisan suci.

Memvisualisasikan
Bacalah pernyataan beri-
kut tentang iman: “Agar 
iman Anda dapat me-
nuntun Anda pada kese-
lamatan, iman itu harus 
dipusatkan pada Tuhan 
Yesus Kristus .… Anda 
dapat menjalankan iman 
kepada Kristus jika Anda 
memiliki suatu keya-
kinan bahwa Dia hidup, 
gagasan yang benar ten-
tang karakter- Nya, dan 
sebuah pengetahuan 
bahwa Anda berusaha 
hidup sesuai dengan 
kehendak- Nya” (Teguh 
pada Iman: Sebuah Refe-
rensi Injil [2004], 49).

 4. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Bagaimana memahami sifat pe-

nuh rasa iba Juruselamat menolong Anda menjalankan iman 
Anda kepada- Nya?

 5. Berbagilah dengan orang lain sesuatu yang Anda pel-
ajari tentang Juruselamat dari 3 Nefi 17. Dalam jurnal pe-

nelaahan tulisan suci Anda, catatlah nama orang ini dan 
ringkasan tentang apa yang Anda katakan kepadanya.
Walaupun kita belum pernah memperoleh penga-
laman yang dimiliki orang- orang Nefi bersama Yesus 
Kristus, harinya akan datang bagi kita masing- masing 
ketika kita akan melihat dan mendengarkan- Nya. 
Sepanjang hari berikutnya atau dua hari ke depan, 
renungkan pelajaran ini. Pikirkan tentang rasa iba Ju-
ruselamat sewaktu Anda berdoa tentang hasrat, kele-
mahan, kepedihan hati, dan pencobaan.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 17 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 26: HARI 2

3 Nefi 18
Pendahuluan
Sewaktu Yesus Kristus mengakhiri hari pertama  
pelayanan- Nya di antara orang- orang Nefi, Dia melak-
sanakan sakramen dan memerintahkan orang- orang 
untuk selalu berdoa kepada Bapa dan memberikan pe-
nemanan kepada semua orang. Juruselamat menjanji-
kan berkat- berkat besar kepada mereka yang menaati 
perintah- perintah ini. Dia kemudian memberikan ke-
pada kedua belas murid orang Nefi- Nya pengajaran 
mengenai pelayanan mereka di Gereja. Sebelum naik 
ke surga, Dia memberi mereka kuasa untuk memberi-
kan karunia Roh Kudus.

3 Nefi 18:1–14
Yesus Kristus melaksanakan sakramen bagi orang- orang 
Nefi
Bacalah cerita berikut oleh Penatua Gerald N. Lund, 
yang melayani sebagai anggota Tujuh Puluh, dan ba-
yangkan seperti apa menjadi pria dalam cerita ini:

“Beberapa waktu yang lalu ada sebuah artikel yang 
menarik tentang pendakian gunung [yang memuat] 
sebuah cerita yang memberikan jawaban menga-
gumkan atas pertanyaan, ‘Apakah yang pernah dapat 
kita lakukan sebagai hamba yang tidak menguntung-
kan untuk membayar kembali kepada Kristus atas apa 
yang telah Dia lakukan bagi kita?’ 

Artikel itu adalah tentang seorang pria bernama Czen-
kusch yang menjalankan sebuah sekolah pendakian 
.… Czenkusch menguraikan kepada pewawancara 
tentang sistem penghentian dalam pendakian gu-
nung. Ini adalah sistem yang dengannya para pendaki 
melindungi diri mereka dari terjatuh. Seorang pen-
daki berada dalam posisi aman dan memberikan tali 
bagi pendaki lain, biasanya di sekitar tubuhnya sendiri. 
‘Anda dalam penghentian,’ yang berarti, ‘Saya meme-
gang Anda. Jika sesuatu terjadi, saya akan menghen-
tikan Anda dari terjatuh.’ Itu adalah bagian penting 
dari pendakian gunung. Sekarang perhatikan apa yang 
mengikuti berikutnya dalam artikel tersebut: ‘Peng-
hentian telah mendatangkan saat- saat terbaik dan ter-
buruk bagi Czenkusch dalam pendakian. Suatu kali 
Czenkusch jatuh dari tebing yang curam, dengan me-
renggut tiga penopang mekanis dan menarik peng-
hentinya di atas birai. Dia dihentikan, terbalik, 10 kaki 
(3,05 m) dari tanah ketika si penghenti membentang-
kan lengan dan kakinya menahan agar tidak terjatuh 
dengan kekuatan dari lengannya yang terulur. “Don 

menyelamatkan nyawa saya,” kata Czenkusch. “Bagai-
mana Anda menanggapi seseorang yang seperti itu? 
Memberi dia tali pendakian bekas untuk hadiah Na-
tal? Tidak, Anda mengingatnya. Anda selalu mengingat-
nya”’ [Eric G. Anderson, “The Vertical Wilderness,” 
Private Practice, November 1979, 21; penekanan ditam-
bahkan]” (“The Grace and Mercy of Jesus Christ,” da-
lam Jesus Christ: Son of God, Savior, diedit oleh Paul H. 
Peterson, Gary L. Hatch, dan Laura D. Card [2002], 48).

Bacalah 3 Nefi 18:1–11, dan carilah apa yang Yesus 
Kristus minta orang- orang Nefi lakukan untuk 
mengingat- Nya. Anda mungkin ingin menandai kata 
ingatan dan mengingat dalam ayat 7 dan 11. Mengapa 
Anda pikir adalah penting untuk selalu mengingat 
kurban pendamaian Juruselamat bagi Anda? Bagai-
mana Anda bertindak secara berbeda ketika Anda 
mengingat Juruselamat?

Perintah Juruselamat untuk mengingat tubuh dan 
darah- Nya akan menjadi secara khusus bermakna bagi 
orang- orang karena mereka baru saja meraba luka- 
luka di tubuh- Nya hanya untuk waktu yang singkat 
sebelumnya. Walaupun Anda belum pernah melihat 
luka- luka di tubuh Juruselamat, sebagaimana yang di-
lakukan orang- orang dalam Kitab Mormon, Anda da-
pat mengingat kurban pendamaian- Nya sewaktu 
Anda mengambil sakramen.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan berikut: Bagaimana mengingat pengurbanan 

Juruselamat selama sakramen telah menolong Anda merasa ber-
syukur bagi- Nya?

Firman Yesus Kristus yang tercatat dalam 3 Nefi 18:7–
11 mengajarkan asas- asas berikut: Sewaktu kita 
mengambil sakramen, kita bersaksi kepada Bapa 
bahwa kita bersedia melakukan semua yang telah 
Dia perintahkan. Sewaktu kita mengambil sakra-
men, kita bersaksi kepada Bapa bahwa kita akan 
selalu mengingat Yesus Kristus. Tinjaulah 3 Nefi 
18:7–11, dan tandai kata atau ungkapan yang menga-
jarkan asas- asas ini. Sewaktu Anda membaca ayat 11, 
pikirkan tentang bagaimana perasaan Anda jika Juru-
selamat mengucapkan kata- kata itu kepada Anda.

 2. Pilihlah dua dari pertanyaan- pertanyaan berikut un-
tuk dijawab dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Beberapa aspek apakah dari kehidupan dan pelayanan Juru-
selamat yang mungkin Anda ingat selama tata cara sakramen? 
 b. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk selalu mengingat Ju-
ruselamat selama sisa minggu ini?
 c. Jika Anda berusaha dengan tulus untuk mengingat Jurusela-
mat selama sakramen, bagaimana hal ini mungkin memengaruhi 
Anda selama minggu berikutnya?
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Perhatikan bahwa 3 Nefi 18:15, 20–21 adalah rujukan 
penguasaan ayat suci. Pertimbangkan untuk menandai 
ayat- ayat ini dalam tulisan suci Anda.

 5. Baca dan pikirkan tentang pertanyaan- pertanyaan 
berikut, dan kemudian jawablah dua atau lebih dari 

pertanyaan- pertanyaan tersebut dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda:
 a. Bagaimana berdoa telah menolong Anda melawan godaan 
Setan?
 b. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan doa- 
doa pribadi Anda?
 c. Berkat- berkat apakah yang pernah Anda alami karena berdoa 
bersama keluarga Anda? (lihat 3 Nefi 18:21).
 d. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk menolong keluarga 
Anda melakukan doa keluarga secara konsisten dan bermakna?

Sewaktu kita berdoa kepada Bapa Surgawi dan lebih 
mendekat kepada Juruselamat kita, Yesus Kristus, kita se-
ring kali ingin menolong orang lain lebih dekat kepada- 
Nya juga. Pikirkan tentang seseorang yang ingin Anda 
tolong menjadi lebih dekat kepada Juruselamat. Bacalah 
3 Nefi 18:22–24, dan carilah asas berikut dalam ayat- ayat 
itu: Sewaktu kita melayani orang lain, kita dapat me-
nolong mereka datang kepada Kristus.

Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 18:24, Juruselamat 
mengajarkan bahwa kita masing- masing harus me-
negakkan terang kita sehingga bersinar kepada du-
nia. Dia juga mengatakan bahwa Dia adalah terang 
yang harus kita tegakkan. Penatua Robert D. Hales 
dari Kuorum Dua Belas Rasul mengajarkan bahwa 
kita menegakkan terang Juruselamat dengan menaati 
perintah- perintah- Nya dan mengikuti teladan- Nya:

“Kita hendaknya seperti Juruselamat se-
waktu Dia memberi petuah kepada kita 
‘Mari, ikutlah Aku.’ Akankah itu menye-
nangkan Yesus jika kita dapat membiar-
kan terang kita sedemikian bersinar 
sehingga mereka yang mengikuti kita 

akan mengikuti Juruselamat? Ada orang- orang yang 
sedang mencari terang itu [yang] akan dengan gem-
bira melewati gerbang pembaptisan pada jalan yang 
sesak dan sempit yang menuntun ke kehidupan kekal 
(2 Nefi 31). Akankah Anda menjadi terang itu yang 
akan menuntun mereka ke pelabuhan yang aman? ….

Pernahkah Anda berhenti untuk berpikir bahwa ba-
rangkali Anda adalah terang yang dikirimkan oleh 
Bapa Surgawi untuk menuntun orang lain dengan sela-
mat pulang ke rumah atau menjadi mercusuar dari ke-
jauhan untuk memperlihatkan jalan kembali ke jalan 
yang sesak dan sempit yang menuntun ke kehidupan 
kekal? Terang Anda adalah mercusuar dan hendaknya 

Identifikasilah asas lain yang diajarkan dalam 3 Nefi 
18:7, 11 dengan melengkapi pernyataan berikut de-
ngan sebuah ungkapan yang menjelaskan apa yang 
Juruselamat janjikan kepada mereka yang mengambil 
sakramen dan mengingat- Nya. Sewaktu kita meng-
ambil sakramen dan selalu mengingat Jurusela-
mat, kita akan   
 .

 3. Bandingkan 3 Nefi 18:12–14 dan Helaman 5:12. Da-
lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah bagai-

mana mengambil sakramen setiap minggu dapat menolong Anda 
menjadikan Yesus Kristus landasan yang di atasnya Anda mem-
bangun kehidupan Anda. 

 4. Untuk menolong Anda lebih mengingat Juruselamat, 
catatlah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda setiap 

hari untuk minggu berikutnya apa yang Anda lakukan untuk 
mengingat Juruselamat hari itu. Anda boleh memasukkan apa 
yang Anda pikirkan selama sakramen atau bagaimana mengi-
ngat Juruselamat memengaruhi pikiran, perkataan, dan perbu-
atan Anda.

3 Nefi 18:15–25
Yesus mengajar orang- orang Nefi untuk selalu berdoa 
kepada Bapa dan untuk sering bertemu bersama
Setelah Yesus Kristus melaksanakan sakramen bagi 
orang- orang Nefi, Dia mengajar mereka asas- asas 
penting tentang doa. Salah satu asas yang Dia ajarkan 
adalah: Jika kita mau waspada dan selalu berdoa 
kepada Bapa, kita dapat melawan godaan Setan. 
Ketika kita waspada, kita secara rohani terjaga, bersiap 
siaga, atau sadar.

Bacalah 3 Nefi 18:15–21, dan tandai kata atau ung-
kapan yang mengajarkan asas yang diperlihatkan di 
atas. Mengapa Anda pikir baik berjaga- jaga maupun 
berdoa adalah penting untuk melawan godaan?
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tidak pernah berhenti menyala atau menyesatkan me-
reka yang sedang mencari jalan pulang ke rumah ….

… Yesus Kristus adalah terang yang telah diberikan 
kepada kita sehingga kita bisa mengikuti dan menge-
tahui ke mana harus pergi. [Saya berdoa] agar kita 
masing- masing bisa memilih yang benar [sehingga 
kita dapat] mengangkat dan memperkuat mereka yang 
di sekitar kita” (“That Ye May Be Children of Light” 
[api unggun Church Educational System bagi dewasa 
muda, 3 November 1996], 6–7).

Berdoa bagi orang lain, mengundang mereka untuk 
menghadiri pertemuan- pertemuan Gereja, dan mem-
berikan teladan seperti Kristus adalah cara- cara kita 
dapat melayani orang lain. Pikirkan tentang bagai-
mana perasaan Anda ketika Anda mengikuti teladan 
Yesus Kristus dan menolong orang lain datang lebih 
dekat kepada Juruselamat. Apakah yang akan Anda la-
kukan hari ini atau minggu ini untuk membiarkan te-
rang Anda bersinar sehingga mereka yang mengikuti 
Anda juga akan mengikuti Juruselamat?

3 Nefi 18:26–39
Juruselamat mengajarkan kepada para murid- Nya untuk 
memberikan penemanan kepada semua orang
Setelah Juruselamat memberlakukan sakramen dan 
mengajar orang- orang Nefi tentang doa, Dia berpa-
ling kepada kedua belas murid yang telah Dia pilih 
dan ajar tentang bagaimana memimpin dan menga-
rahkan urusan- urusan Gereja (lihat 3 Nefi 18:26–39). 
Perhatikan dalam 3 Nefi 18:26 bahwa Juruselamat ber-
henti berbicara kepada khalayak ramai dan berpaling 
kepada para pemimpin “yang telah Dia pilih.” Pesan- 
Nya dalam ayat 28–29 diberikan kepada para pemim-
pin imamat itu sebagai peringatan terhadap tindakan 
membiarkan mereka yang tidak layak mengambil sak-
ramen.

Para anggota Gereja hendaknya berfokus pada kela-
yakan mereka sendiri untuk mengambil sakramen dan 
membiarkan tanggung jawab menentukan kelayakan 
orang lain untuk mengambil sakramen kepada mereka 
yang telah Tuhan panggil untuk membuat penilaian 
seperti itu, misalnya uskup atau presiden pasak. Baca-
lah 3 Nefi 18:32, dengan mencari bagaimana Jurusela-
mat mengajar para murid untuk merawat mereka yang 
telah tersesat dari iman. Pikirkan tentang bagaimana 
Anda dapat “terus melayani” teman, anggota keluarga, 
atau orang di lingkungan atau cabang Anda yang telah 
tersesat dari iman.

Penguasaan ayat suci—3 Nefi 18:15,  
20–21
Pertimbangkan untuk meluangkan beberapa menit 
menghafalkan 3 Nefi 18:15, 20–21. Tulislah tiga ayat itu 
pada secarik kertas, dan kemudian berlatihlah mengu-
capkannya. Setelah membacanya beberapa kali, mulai-
lah menghapus atau mencoret bagian- bagian lain dari 
ayat- ayat itu sementara Anda terus mengucapkan ayat- 
ayat tersebut. Anda mungkin ingin mengulangi proses 
ini sampai semua kata telah dihapus atau dicoret.

Sewaktu Anda menghafalkan ayat- ayat ini, pikirkan 
tentang apa yang Juruselamat ajarkan. Seperti yang 
tercatat dalam 3 Nefi 18:15, Yesus Kristus mengajarkan 
kepada orang- orang Nefi bagaimana menahan godaan 
iblis. Catatlah kuasa yang datang dari doa. Melalui doa 
kita dapat diberi kekuatan untuk melawan godaan.

Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 18:20–21, Yesus 
Kristus mengajarkan bahwa ketika kita berdoa dalam 
iman, Bapa selalu menjawab doa- doa kita, tetapi Dia 
menjawab menurut rencana- Nya bagi anak- anak- Nya 
dan apa yang Dia tahu adalah benar bagi kita. Ulangi 
ayat 20 dengan keras: “Dan apa pun yang akan kamu 
minta kepada Bapa dalam nama- Ku, yang adalah be-
nar, memercayai bahwa kamu akan menerima, lihatlah 
itu akan diberikan kepadamu.” Menurut Anda apakah 
artinya ungkapan “yang adalah benar” dalam petikan 
ini? (Anda mungkin ingin merujuk pada Yakobus 4:3).

Presiden Gordon B. Hinckley membagi-
kan kesaksian ini, “Allah, Bapa Kekal kita, 
hidup. Dia adalah Sang Pencipta dan Pe-
nguasa alam semesta dan Dia adalah 
Bapa kita. Dia adalah Sang Mahakuasa 
dan di atas segalanya. Dia dapat dijang-

kau dalam doa .… Apakah Dia mendengarkan doa se-
orang anak? Tentu saja Dia mendengarkan. Apakah 
Dia menjawabnya? Tentu saja Dia menjawab. Tidak se-
lalu seperti yang mungkin kita inginkan, tetapi Dia 
menjawab. Dia mendengarkan dan menjawab” 
(Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 468).

Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Ra-
sul mengajarkan, “[Dalam 3 Nefi 18:20] Juruselamat 
mengingatkan kita bahwa iman, tidak masalah betapa 
kuatnya itu, tidak dapat memberikan hasil yang ber-
tentangan dengan kehendak dari- Nya yang memiliki 
kuasa. Menjalankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus 
selalu tunduk pada tata tertib surga, pada kebaikan 
dan kehendak dan kebijaksanaan serta waktu Tuhan. 
Itulah mengapa kita tidak dapat memiliki iman sejati 
kepada Tuhan tanpa memiliki juga kepercayaan penuh 
pada kehendak Tuhan dan waktu Tuhan” (“Faith in the 
Lord Jesus Christ,” Ensign, Mei 1994, 100).
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 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 18 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 26: HARI 3

3 Nefi 19
Pendahuluan
Peristiwa- peristiwa yang tercatat dalam 3 Nefi 11–18 
semua terjadi selama satu hari. Pada akhir hari itu, be-
rita tentang kunjungan Juruselamat dan tentang kem-
balinya Dia pada hari berikutnya menyebar ke antara 
orang- orang, dan mereka “bekerja amat keras se-
panjang malam itu, agar mereka boleh berada pada 
keesokan harinya di tempat di mana Yesus akan mem-
perlihatkan diri- Nya kepada khalayak ramai” (3 Nefi 
19:3). Pada pagi harinya, kedua belas murid menga-
jar orang- orang dan berdoa bersama mereka. Nefi ke-
mudian membaptis kedua belas murid, dan mereka 
menerima Roh Kudus dan dikelilingi oleh para malai-
kat. Selama pernyataan ini, Yesus Kristus menampak-
kan diri dan memerintahkan para murid untuk berdoa, 
dan Dia juga berdoa kepada Bapa atas nama khalayak 
ramai. Karena iman mereka, para murid dipenuhi de-
ngan Roh Kudus. Mereka dimurnikan, dan mereka 
menjadi satu dengan Bapa dan Putra.

3 Nefi 19:1–14
Kedua belas murid melayani orang- orang seperti yang 
Juruselamat perintahkan
Bayangkan bagaimana kemungkinan perasaan Anda 
dan apa yang mungkin Anda lakukan jika Anda tahu 
bahwa besok Yesus Kristus akan datang ke bait suci 
yang cukup jauh dari Anda. Seberapa besarkah Anda 
akan berusaha untuk sampai di sana? Akankah Anda 
ingin membawa orang- orang lain bersama Anda? 
Apakah yang akan Anda lakukan untuk mempersiap-
kan diri bagi pengalaman ini?

Bacalah 3 Nefi 19:1–3, dengan mencari tanggapan 
orang- orang Nefi pada janji Juruselamat bahwa Dia 
akan kembali pada hari berikutnya. Setelah khalayak 
ramai berkumpul, kedua belas murid membagi kha-
layak ramai menjadi dua belas kelompok dan mulai 
mengajar mereka. Mereka mengajar khalayak ramai 
untuk berlutut dalam doa dan mengajarkan kepada 

mereka kebenaran yang sama yang telah Juruselamat 
ajarkan pada hari sebelumnya (lihat 3 Nefi 19:1–3).

 1. Bacalah 3 Nefi 19:8–9, dan jawablah pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda:
 a. Apakah yang paling dihasratkan para murid? Dari penga-
laman Anda, mengapa karunia Roh Kudus begitu patut dihasrat-
kan?
 b. Kedua belas murid akan pergi untuk mengarahkan urusan- 
urusan Gereja di Benua Amerika setelah Juruselamat pergi. Me-
ngapa penting bahwa mereka memiliki Roh Kudus untuk 
membimbing mereka?

Setelah Anda menuntaskan tugas jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda, renungkan pertanyaan- pertanyaan 
ini: Beberapa hal apakah yang paling Anda hasratkan 
ketika Anda berdoa? Seberapa seringkah Anda berdoa 
memohon [penemanan] Roh Kudus?

Bacalah 3 Nefi 19:10–12, dan carilah apa yang para 
murid lakukan setelah mereka berdoa. Pembaptisan 
yang diuraikan dalam ayat 10–12 adalah pembap-
tisan kedua bagi kedua belas murid. Gereja telah dite-
gakkan selama bertahun- tahun di antara orang- orang 
Nefi, para saudara imamat ini sebelumnya telah di-
baptis, meskipun pembaptisan pertama mereka tidak 
tercatat dalam tulisan suci. Pembaptisan kedua ini me-
rupakan keadaan khusus, sebagaimana yang dijelas-
kan oleh Presiden Joseph Fielding Smith, “Juruselamat 
memerintahkan Nefi dan orang- orang untuk dibaptis 
lagi, karena Dia telah mengorganisasi Gereja sekali lagi 
di bawah Injil. Sebelumnya itu telah diorganisasi di ba-
wah hukum [Musa]” (Doctrines of Salvation, diedit oleh 
Bruce R. McConkie, 3 jilid [1954–1956], 2:336).

Ingatlah bahwa para murid dan orang- orang Nefi lain-
nya layak berada di hadirat Juruselamat. Bacalah 3 Nefi 
19:13, dengan mencari apa yang diberikan kepada ke-
dua belas murid itu karena memiliki hasrat yang benar.

 2. Buatlah sebuah daftar dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda tentang berkat- berkat yang datang ke da-

lam kehidupan seseorang yang memiliki karunia Roh Kudus dan 
hidup layak untuk hal itu. Kemudian bandingkan daftar Anda de-
ngan kutipan berikut oleh Penatua Robert D. Hales dari Kuorum 
Dua Belas Rasul, dan tambahkan pada daftar Anda gagasan baru 
apa pun yang Anda temukan:

“Roh Kudus memberi kita kekuatan dan kebera-
nian untuk memandu kehidupan kita dengan cara- 
cara kerajaan Allah dan adalah sumber kesaksian 
kita tentang Bapa dan Putra ….

Kita memerlukan Roh Kudus sebagai rekan kita 
terus- menerus untuk menolong kita membuat pi-

lihan yang lebih baik dalam keputusan yang kita hadapi setiap 
hari. Para remaja putra dan putri kita dibombardir dengan hal- hal 
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yang buruk dari dunia. Kerekanan dengan Roh akan memberi 
mereka kekuatan untuk melawan kejahatan dan, jika perlu, ber-
tobat dan kembali ke jalan yang sesak dan sempit. Tak seorang 
pun dari kita kebal dari godaan musuh. Kita semua memerlukan 
benteng pertahanan yang tersedia melalui Roh Kudus .… Me-
miliki karunia Roh Kudus menolong anggota keluarga membuat 
pilihan yang bijak—pilihan yang akan menolong mereka kem-
bali bersama keluarga mereka kepada Bapa mereka di Surga 
dan Putra- Nya, Yesus Kristus, hidup bersama Mereka secara ke-
kal” (“The Covenant of Baptism: To Be in the Kingdom and of the 
Kingdom,” Ensign, November 2000, 8).
Berdasarkan pada penelaahan Anda dalam 3 Nefi 
19:1–14, renungkan berkat apa yang paling Anda 
inginkan dalam kehidupan Anda dan mengapa Anda 
menginginkannya.

Lengkapi pernyataan asas berikut berdasarkan 
pada 3 Nefi 19:9, 13: Melalui hasrat dan doa yang 
sungguh- sungguh, kita dapat   
 .

3 Nefi 19:14–36
Juruselamat menampakkan diri dan berdoa bagi 
orang- orang untuk dimurnikan melalui iman mereka
Bacalah 3 Nefi 19:14–16 untuk mempelajari apa yang 
terjadi setelah kedua belas murid dibaptis dan dipe-
nuhi dengan Roh Kudus.

Setelah para murid dan khalayak ramai berlutut, Ju-
ruselamat memerintahkan kedua belas murid- Nya 
untuk berdoa. Bacalah kisah tentang doa mereka da-
lam 3 Nefi 19:17–18, 24–26, 30. Ini adalah tempat 
satu- satunya dalam tulisan suci yang tercatat di mana 
orang- orang berdoa secara langsung kepada Yesus 
Kristus. Dalam doa- doa kita, kita berdoa kepada Allah 
Bapa dalam nama Putra- Nya, Yesus Kristus. Tidak ada 
tempat dalam tulisan suci di mana kita diajar untuk 
berdoa kepada Yesus.

Penatua Bruce R. McConkie dari Kuorum Dua Belas 
Rasul menunjukkan sebuah alasan mengapa para mu-
rid telah berdoa kepada Yesus dalam hal yang unik ini, 
“Yesus telah mengajar mereka untuk berdoa dalam 
nama- Nya kepada Bapa, yang pertama kali mereka la-
kukan [3 Nefi 19:8–9] .… Tetapi kali ini ‘mereka berdoa 
kepada Yesus, menyebut Dia Tuhan mereka dan Allah 
mereka’ [3 Nefi 19:18]. Yesus hadir di hadapan mereka 
sebagai simbol dari Bapa. Melihat Dia, seakan- akan 
mereka berdoa kepada Bapa. Itu adalah situasi yang 
khusus dan unik” (The Promised Messiah: The First Co-
ming of Christ [1978], 560–61). Juruselamat Sendiri ber-
kata, “Mereka berdoa kepada- Ku karena Aku berada 
bersama mereka” (3 Nefi 19:22).

 3. Saat orang- orang berlutut, mereka menyaksikan 
Yesus Kristus mengucapkan tiga doa yang jelas bagi para 

murid- Nya dan bagi mereka. Salinlah bagan berikut dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda. Bacalah rujukan tulisan suci yang 
ditugaskan dan lengkapi bagan tersebut.

Petikan 
tulisan suci

Apakah yang 
Juruselamat 
doakan?

Bagaimana Anda 
dapat menerapkan 
apa yang Anda 
pelajari dari doa 
Juruselamat dalam 
kehidupan Anda?

3 Nefi 
19:19–23

3 Nefi 
19:27–29

3 Nefi 
19:31–34

Bacalah 3 Nefi 19:24. Menurut Anda apakah artinya 
“tidak mengulang- ulang banyak kata”? Perihal doa 
yang kata- katanya diberikan kepada kita dengan me-
ngetahui apa yang didoakan, Penatua Bruce R. McCon-
kie mengajarkan, “Doa yang sempurna adalah apa 
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yang diilhami, yang di dalamnya Roh mengungkap-
kan kata- kata yang hendaknya digunakan” (Mormon 
Doctrine, edisi ke- 2 [1966], 586).

Untuk menolong Anda memahami dengan lebih baik 
beberapa asas yang Juruselamat ajarkan dalam doa- 
doa- Nya, tinjaulah 3 Nefi 19:28 dan tandai kata atau 
ungkapan yang mengajarkan asas ini: Sewaktu kita 
menjalankan iman kepada Yesus Kristus, kita da-
pat dimurnikan. Renungkan cara- cara para murid 
menjalankan iman melalui pengalaman- pengalaman 
yang tercatat dalam 3 Nefi 19. Sebagai akibat iman 
mereka, para murid dipenuhi dengan Roh Kudus (lihat 
3 Nefi 19:13), dan menerima Roh Kudus adalah perlu 
untuk dimurnikan.

Bacalah pernyataan berikut dari Presiden 
Marion G. Romney dari Presidensi 
Utama, dan carilah apa artinya dimurni-
kan: “ ‘Kemudian datanglah baptisan de-
ngan api dan dengan Roh Kudus’ [2 Nefi 
31:13]. Baptisan dengan api dan dengan 

Roh Kudus yang dibicarakan oleh Nefi di sini meme-
ngaruhi perubahan yang hebat dalam hati manusia 
yang dirujuk oleh Alma [lihat Alma 5:14]. Itu mengin-
safkan mereka dari kebadanian ke kerohanian. Itu 
membersihkan, menyembuhkan, dan memurnikan 
jiwa .… Iman kepada Tuhan Yesus Kristus, pertobatan, 
dan pembaptisan air adalah semua pendahuluan dan 
prasyarat untuk hal itu, tetapi itu adalah penyempur-
naan [akhir yang utama]. Untuk menerimanya adalah 
memiliki pakaian yang dicuci dalam darah penda-
maian Yesus Kristus” (Learning for the Eternities, disu-
sun oleh George J. Romney [1977], 133).

 4. Renungkan apa artinya dimurnikan, dan jawablah 
pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda: Bagaimana menjalankan iman kepada Yesus Kristus meno-
long kita menjadi murni dan bersih?

Yesus mengucapkan doa yang agung pada malam kur-
ban pendamaian- Nya yang sangat serupa dengan 
doa- doa yang Dia ucapkan di antara orang- orang Nefi 
pada hari kedua kunjungan- Nya kepada mereka. Baca-
lah 3 Nefi 19:23, 29 dan Yohanes 17:9, 11, 21–22. Tandai 
ungkapan “agar kami boleh menjadi satu.” Renungkan 
bagaimana Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Apakah 
yang kita pelajari dari ayat- ayat ini tentang bagaimana 
kita dapat menjadi satu dengan Yesus Kristus?

Salah satu asas yang diajarkan dalam ayat- 
ayat ini adalah: Melalui iman kita dapat 
dimurnikan dan menjadi satu dengan 
Yesus Kristus, sebagaimana Dia adalah 
satu dengan Bapa. Bacalah pernyataan 
berikut dari Penatua D. Todd Christofferson 

dari Kuorum Dua Belas Rasul tentang bagaimana kita 

dapat menjadi satu dengan Bapa dan Putra, “Pastilah 
kita tidak akan menjadi satu dengan Allah dan Kristus 
sampai kita menjadikan kehendak dan minat Mereka se-
bagai hasrat terbesar kita. Ketundukan seperti itu tidak 
dicapai dalam satu hari, tetapi melalui Roh Kudus, Tuhan 
akan mengajar kita jika kita bersedia sampai, dalam pro-
ses waktu, itu mungkin secara akurat dikatakan bahwa 
Dia berada di dalam kita sebagaimana Bapa berada di 
dalam Dia. Adakalanya saya gemetar memikirkan apa 
yang mungkin dituntut, tetapi saya tahu bahwa itu ha-
nyalah dalam kesatuan yang sempurna ini agar kege-
napan sukacita dapat ditemukan” (“That They May Be 
One In Us,” Ensign, November 2002, 73).

Akhiri penelaahan hari ini dengan membaca dan me-
renungkan 3 Nefi 19:35–36.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 19 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 26: HARI 4

3 Nefi 20–22
Pendahuluan
Selama hari kedua pelayanan- Nya di antara orang- 
orang Nefi, Yesus Kristus kembali melaksanakan sakra-
men bagi orang- orang. Dia bersaksi bahwa pada zaman 
akhir Bapa akan menggenapi perjanjian- Nya untuk 
mengumpulkan Israel dan memberkati semua bangsa 
di bumi. Dia juga menjelaskan bahwa tampilnya Ki-
tab Mormon pada zaman terakhir akan menjadi tanda 
bahwa Bapa telah mulai menggenapi perjanjian ini.

3 Nefi 20:1–9
Juruselamat kembali melaksanakan sakramen bagi 
orang- orang
Jika Anda adalah seorang remaja putra dan memegang 
Imamat Harun, renungkan pertanyaan- pertanyaan 
berikut: Apakah artinya bagi Anda untuk dapat me-
nolong melaksanakan sakramen? Bagaimana Anda 
menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda memahami 
sifat sakral dari tata cara ini?

Jika Anda adalah seorang remaja putri atau seorang re-
maja putra yang belum memegang imamat, renungkan 
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pertanyaan- pertanyaan berikut: Bagaimana perasaan 
Anda ketika Anda melihat para remaja putra yang la-
yak melaksanakan sakramen? Apakah yang Anda 
lakukan selama pemberkatan sakramen yang memper-
lihatkan bahwa Anda memahami sifat sakralnya?

Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 20:3–5, pada awal hari 
kedua pelayanan- Nya di antara orang- orang Nefi, Ju-
ruselamat secara ajaib menyediakan roti dan air anggur 
untuk kembali melaksanakan sakramen. Bacalah 3 Nefi 
20:1, dan identifikasilah apa yang Dia minta lakukan ke-
pada orang- orang tepat sebelum Dia mempersiapkan 
dan mengedarkan sakramen. Menurut Anda apakah 
berdoa dalam hati Anda dapat memengaruhi penga-
laman mingguan Anda dalam mengambil sakramen? 

Bacalah 3 Nefi 20:8. Perhatikan bahwa orang- orang Nefi 
menggunakan air anggur pada waktu ini, tetapi ada-
lah praktik Gereja saat ini untuk menggunakan air (lihat 
A&P 27:2). Perhatikan juga apa yang diwakili oleh roti 
dan air. Ketika kita secara teratur mengambil sakramen, 
kita memperlihatkan kesediaan kita untuk menjadikan 
Pendamaian Juruselamat bagian dari kehidupan kita.

Menurut 3 Nefi 20:8, apakah yang Yesus Kristus jan-
jikan kepada mereka yang mengambil sakramen? Pi-
kirkan tentang ukuran potongan roti dan air dalam 
sakramen. Jika Anda secara jasmani lapar dan haus, 
akankah roti dan air sakramen memuaskan rasa la-
par dan rasa haus Anda? Untuk memahami dengan 
lebih baik bagaimana kita dapat kenyang dengan 
mengambil sakramen, bacalah 3 Nefi 20:9 dan se-
lesaikan asas ini: Jika kita dengan layak meng-
ambil sakramen, kita dapat dipenuhi dengan 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Bacalah pernyataan berikut dari Penatua Dallin H. 
Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul, dan garis bawahi-
lah cara- cara yang dia katakan Anda dapat diberkati 
sewaktu Anda dipenuhi dengan Roh:

“Marilah kita menjadikan diri kita meme-
nuhi syarat untuk janji Juruselamat kita 
bahwa dengan mengambil sakramen kita 
akan ‘kenyang’ (3 Nefi 20:8; lihat juga 
3 Nefi 18:9), yang berarti bahwa kita akan 
‘dipenuhi dengan Roh’ (3 Nefi 20:9). Roh 

itu—Roh Kudus—adalah penghibur kita, penemu arah 
kita, komunikator kita, penafsir kita, saksi kita, dan pe-
murni kita—pembimbing kita yang sempurna serta 
pengudus kita untuk perjalanan fana kita menuju ke-
hidupan kekal.

… Dari yang tampaknya tindakan kecil untuk secara 
sadar dan secara khidmat memperbarui perjanjian 
baptisan kita datanglah pembaruan berkat- berkat bap-
tisan dengan air dan dengan Roh, agar kita boleh se-
lalu memiliki Roh- Nya bersama kita. Dengan cara ini 

kita semua akan dibimbing, dan dengan cara ini kita 
semua dapat dibersihkan” (“Always Have His Spirit,” 
Ensign, November 1996, 61).

 1. Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda merasakan 
Roh Kudus sewaktu Anda mengambil sakramen. Bacalah 

doa sakramen dalam Moroni 4:3 dan 5:2. Bagaimana mengambil 
sakramen setiap minggu menolong Anda untuk dipenuhi dengan 
Roh Kudus? Tulislah beberapa cara ini dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda.

3 Nefi 20:10–46
Juruselamat mengajarkan kepada orang- orang Nefi 
tentang perjanjian- perjanjian yang akan digenapi pada 
zaman terakhir
Pikirkan tentang beberapa sifat Anda yang paling pen-
ting. Jenis sifat apakah yang Anda fokuskan? Apakah 
itu karakteristik jasmani, sifat kepribadian, atau kuali-
tas rohani?

Bacalah pernyataan berikut oleh Penatua David A. 
Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul, tandai bagai-
mana dia mendefinisikan siapa diri kita, “Anda dapat 
menyenangi musik, atletik, atau ahli dalam bidang me-
kanik, atau suatu hari Anda mungkin bekerja dalam 
sebuah usaha dagang atau sebuah profesi atau dalam 
bidang seni. Sepenting- pentingnya kegiatan dan pe-
kerjaan semacam itu, hal itu tidak menunjukkan siapa 
kita. Pertama dan yang terutama, kita adalah makhluk 
rohani. Kita adalah putra [dan putri] Allah dan ketu-
runan Abraham” (“Menjadi Seorang Misionaris,” En-
sign atau Liahona, November 2005, 47).

Menjadi benih keturunan Abraham berarti bahwa kita 
adalah keturunan harfiah dari Abraham atau kita telah 
menjadi para putra dan putrinya melalui kepatuhan 
pada hukum dan tata cara Injil Yesus Kristus. Semua 
orang menerima janji dan perjanjian yang sama yang 
Allah buat dengan Abraham.

Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 20:11–13, Jurusela-
mat mengajarkan kepada orang- orang Nefi tentang 
perjanjian dan janji yang dibuat kepada Abraham dan 
keturunannya, yang adalah bani Israel. Dia mengajar-
kan bahwa Bapa akan menggenapi perjanjian- Nya 
untuk mengumpulkan bani Israel pada zaman ter-
akhir. Bacalah 3 Nefi 20:13, dan catatlah pengetahuan 
apa yang akan diperoleh bani Israel sebagai bagian 
penting dari pengumpulan ini. Mengapa Anda pikir 
pengetahuan ini penting?

Bacalah 3 Nefi 20:25–26, dan identifikasilah apa yang 
Juruselamat ajarkan tentang bagaimana keturunan 
Lehi diberkati karena perjanjian Bapa yang dibuat de-
ngan Abraham. Juruselamat menekankan bahwa Bapa 
mengutus Dia untuk mengunjungi orang- orang Nefi 
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dan menyelamatkan mereka dari dosa “karena [me-
reka adalah] anak- anak perjanjian” (3 Nefi 20:26).

 2. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang bagaimana Anda telah diberkati melalui perjan-

jian yang Anda buat dengan Bapa Surgawi pada pembaptisan. 
Karena Anda telah dibaptis sebagai anggota Gereja, Anda adalah 
benih keturunan Abraham dan Anda memiliki tanggung jawab 
untuk menolong menggenapi perjanjian Allah yang dibuat de-
ngan Abraham.

Bacalah 3 Nefi 20:27, dan tandai ungkapan yang 
mengajarkan asas berikut: Sebagai benih keturunan 
Abraham, kita memiliki tanggung jawab perjan-
jian untuk memberkati semua orang di bumi.

Sewaktu Anda membaca pernyataan beri-
kut oleh Penatua David A. Bednar, carilah 
bagaimana—sebagai benih keturunan 
Abraham—kita harus memberkati semua 
orang di bumi, “Anda dan saya, hari 
ini dan senantiasa, harus memberkati se-

mua orang di semua bangsa di bumi. Anda dan saya, 
hari ini dan senantiasa, harus memberikan kesaksian 
akan Yesus Kristus serta menyatakan pesan Pemulihan. 
Anda dan saya, hari ini dan senantiasa, harus mengun-
dang semua orang untuk menerima tata cara- tata cara 
keselamatan. Memaklumkan Injil bukanlah kewajiban 
keimamatan paruh waktu. Itu bukanlah sekadar kegi-
atan di mana kita terlibat untuk waktu yang terbatas 
atau sebuah tugas yang harus kita selesaikan sebagai 
anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang 
Suci Zaman Akhir. Tetapi, pekerjaan misionaris meru-
pakan perwujudan dari warisan dan identitas rohani 
kita. Kita dipratahbiskan di prakehidupan dan lahir da-
lam kefanaan untuk menggenapi perjanjian dan janji 
yang dibuat oleh Allah kepada Abraham. Kita berada di 
sini di atas bumi pada saat ini untuk meningkatkan kei-
mamatan dan untuk mengkhotbahkan Injil. Itulah si-
apa kita, dan itulah sebabnya kita berada di sini—hari 
ini dan senantiasa” (“Menjadi Seorang Misionaris,” 47).

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apakah yang dapat Anda lakukan sekarang, sebagai remaja, 
untuk memberkati orang lain di dunia?
 b. Mengapa Anda pikir adalah penting bagi Anda untuk mema-
hami bahwa Anda adalah benih keturunan Abraham?

3 Nefi 21–22
Yesus Kristus meramalkan tanda untuk pengumpulan bani 
Israel pada zaman terakhir
Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 21–22, Jurusela-
mat mengajarkan kepada orang- orang Nefi banyak 
hal tentang zaman terakhir—masa ketika Injil akan 

dipulihkan ke bumi dan para Orang Suci akan mem-
persiapkan Kedatangan Kedua- Nya.

 4. Untuk menolong Anda menemukan apa yang Juruse-
lamat ajarkan tentang pengumpulan Israel zaman akhir, 

seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 21–22, bacalah seluruh tulisan 
suci di kolom kiri dari bagan berikut. Kemudian pilihlah dua dari 
pertanyaan- pertanyaan di kolom kanan untuk dijawab dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

Ayat Pertanyaan

Bacalah 3 Nefi 21:1–2, 7. 
Ketika Kitab Mormon tampil 
pada zaman terakhir, itu 
akan menjadi tanda bahwa 
Bapa telah mulai mengum-
pulkan bani Israel.

 a. Kapankah Anda pernah 
melihat Kitab Mormon 
menuntun (atau me-
ngumpulkan) seseorang, 
termasuk diri Anda, 
kepada Yesus Kristus dan 
perjanjian- perjanjian Injil?

Bacalah 3 Nefi 21:9. Ung-
kapan “suatu pekerjaan yang 
besar dan yang menakjub-
kan” merujuk pada Pemu-
lihan Injil Yesus Kristus.

 b. Menurut Anda apakah 
pekerjaan yang besar dan 
menakjubkan tentang 
Pemulihan Injil Yesus 
Kristus?

Bacalah 3 Nefi 21:10–11, 
dan renungkan bagaimana 
uraian ini cocok dengan Nabi 
Joseph Smith. 

 c. Mengapa penting untuk 
memercayai firman Tuhan 
yang ditampilkan melalui 
Nabi Joseph Smith?

Bacalah 3 Nefi 21:22. Jika 
orang- orang bertobat dan 
tidak mengeraskan hati me-
reka, mereka akan terbilang 
di antara bani Israel.

 d. Mengapa Anda pikir 
pertobatan adalah perlu 
bagi seseorang untuk 
dikumpulkan ke dalam 
umat perjanjian Allah?

Bacalah 3 Nefi 22:7–10, dan 
carilah janji- janji Jurusela-
mat yang dibuat bagi umat 
perjanjian- Nya yang kembali 
kepada- Nya setelah melu-
pakan perjanjian- perjanjian 
yang mereka buat dengan- 
Nya.

 e. Mengapa Anda pikir 
adalah penting untuk 
memahami bahwa Tuhan 
memperlihatkan kebaikan 
hati dan belas kasihan 
yang abadi kepada me-
reka yang telah tersesat 
dari- Nya?

Pikirkan tentang seseorang dengan siapa Anda dapat 
membagikan kesaksian Anda tentang Yesus Kristus, 
Kitab Mormon, Pemulihan Injil, dan misi Nabi Joseph 
Smith untuk menolong orang ini menerima berkat- 
berkat dari Injil yang dipulihkan. Renungkan juga ba-
gaimana Anda dapat mendorong orang lain untuk 
datang kepada Tuhan, termasuk mereka yang sebelum-
nya setia pada Injil tetapi sekarang tidak lagi. Jika Anda 
memikirkan tentang seorang individu yang spesifik, 
tetapkan gol untuk bertindak berdasarkan dorongan 
yang telah Anda terima.



296

dengan Anda. Alasan lain kita hendaknya menelaah 
perkataan Yesaya adalah karena itu semuanya akan di-
genapi (lihat 3 Nefi 23:3).

Perhatikan dalam 3 Nefi 23:1 bahwa Yesus Kristus se-
cara khusus memerintahkan orang- orang Nefi untuk 
“menyelidiki [perkataan Yesaya] dengan tekun.”

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Menurut Anda apakah perbedaan antara membaca perkataan 
para nabi dan dengan tekun menyelidikinya?
 b. Metode penelaahan tulisan suci apakah yang dapat menolong 
Anda menyelidiki perkataan Yesaya dan para nabi dengan efektif 
dan penuh makna? (Anda mungkin ingin meninjau kembali pela-
jaran Unit 1: Hari 1, “Menelaah Tulisan Suci,” untuk mengingat 
beberapa bantuan penelaahan tulisan suci yang penting).

Penatua Merrill J. Bateman, seorang anggota Tujuh Pu-
luh emeritus, mencatat beberapa berkat yang datang 
ke dalam kehidupan kita sewaktu kita menyelidiki per-
kataan para nabi, “Ada berkat- berkat tertentu ketika 
seseorang menyelidiki tulisan suci. Sewaktu seseorang 
menelaah firman Tuhan dan mematuhinya, dia lebih 
mendekat kepada Juruselamat dan mendapatkan has-
rat yang lebih besar untuk menjalani kehidupan yang 
saleh. Kuasa untuk melawan godaan meningkat, dan 
kelemahan rohani teratasi. Luka rohani disembuhkan” 
(“Coming unto Christ by Searching the Scriptures,” 
Ensign, November 1992, 28).

Bacalah 3 Nefi 23:5, dan carilah janji yang Juruselamat 
berikan kepada kita semua jika kita menelaah dan ber-
tindak berdasarkan ajakan dalam tulisan suci.

 2. Bayangkan Anda memiliki seorang teman atau ang-
gota keluarga yang sedang berusaha untuk menelaah tu-

lisan suci secara teratur. Dengan menggunakan apa yang Anda 
pelajari dalam 3 Nefi 23:1–5, tulislah apa yang mungkin Anda 
katakan untuk mendorong orang ini menelaah perkataan para 
nabi dengan tekun dan memperoleh pengalaman bermakna de-
ngan tulisan suci.

3 Nefi 23:6–14
Yesus Kristus mendera para murid- Nya karena lalai 
mencatat peristiwa- peristiwa penting
Bacalah pernyataan berikut dari Presiden Spencer W. 
Kimball:

“Tuhan Yesus Kristus Sendiri menekankan 
amat pentingnya penyimpanan catatan 
kepada orang- orang Nefi dan orang- 
orang Laman [lihat 3 Nefi 23:6–13] ….

Saya senang bahwa bukanlah saya yang 
ditegur, meskipun dengan lembut dan 

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 20–22 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 27: HARI 1

3 Nefi 23
Pendahuluan
Setelah mengutip perkataan Yesaya, Yesus Kristus me-
merintahkan orang- orang Nefi untuk menyelidiki 
perkataan para nabi. Juruselamat juga mengoreksi 
orang- orang Nefi karena tidak tekun dalam penyim-
panan catatan mereka.

3 Nefi 23:1–5
Yesus Kristus memerintahkan orang- orang untuk 
menyelidiki perkataan para nabi
Renungkan pengalaman- pengalaman Anda dengan 
menelaah tulisan suci selama tahun yang berlalu ini. 
Tulislah beberapa kata atau ungkapan pendek yang 
menguraikan berkat- berkat yang telah datang ke da-
lam kehidupan Anda sebagai akibat dari penelaahan 
tulisan suci Anda.   
  
 

Sewaktu Anda memeriksa daftar Anda, pertimbangkan 
berkat- berkat apa yang mungkin mengajar Anda ten-
tang pentingnya penelaahan tulisan suci.

Setelah mengutip beberapa ajaran Yesaya (lihat 
3 Nefi 22), Juruselamat memerintahkan orang- 
orang untuk dengan tekun menyelidiki perka-
taan Yesaya dan para nabi. Bacalah 3 Nefi 23:1–5, 
dan identifikasilah mengapa Juruselamat mengatakan 
bahwa kita hendaknya menyelidiki perkataan Yesaya 
dan para nabi. Pertimbangkan untuk menandai kata 
dan ungkapan yang akan menolong Anda mengingat 
apa yang Anda pelajari.

Satu alasan kita diperintahkan untuk menelaah per-
kataan Yesaya adalah karena “dia berbicara bertalian 
dengan segala hal mengenai umat [perjanjian Tuhan] 
yang adalah dari bani Israel” (3 Nefi 23:2). Karena 
Anda telah membuat perjanjian dengan Tuhan, Anda 
adalah bagian dari bani Israel. Tulisan Yesaya berkaitan 
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dengan ramah, karena tidak memenuhi kewajiban un-
tuk menyimpan catatan saya yang terbaru ….

… Ingatlah, Juruselamat mendera mereka yang la-
lai untuk mencatat peristiwa- peristiwa penting” (“The 
Angels May Quote from It,” New Era, Februari 2003, 
32, 34–35).

Sisa dari 3 Nefi 23 memuat kisah yang Presiden 
Kimball uraikan, ketika Juruselamat mendera orang- 
orang Nefi karena tidak memasukkan beberapa pe-
ristiwa penting dalam catatan mereka. Bacalah 3 Nefi 
23:6–11, dan identifikasilah apa yang orang- orang Nefi 
telah lalai untuk catat. Mengapa Anda pikir adalah 
penting bagi orang- orang Nefi untuk mencatat peng-
genapan dari nubuat ini yang dibuat oleh Samuel si 
orang Laman? Bagaimana memiliki catatan itu dalam 
Kitab Mormon menolong kita pada zaman kita?

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Mengapa mungkin penting bagi 

Anda untuk menuliskan peristiwa dan dorongan rohani yang ter-
jadi dalam kehidupan Anda?

Jika pernah ada peristiwa rohani terkini dalam kehi-
dupan Anda yang Anda telah lalai untuk catat, per-
timbangkan menulisnya dalam jurnal pribadi Anda 
sekarang. Buku catatan sederhana atau blok kertas cu-
kup untuk menyimpan sebuah jurnal pribadi. Baca-
lah 3 Nefi 23:12–14, dan carilah apa yang Juruselamat 
lakukan setelah orang- orang Nefi mematuhi perin-
tah untuk menuliskan penggenapan nubuat Samuel si 
orang Laman.

Juruselamat “memaparkan semua tulisan suci,” yang 
berarti bahwa Dia menjelaskan arti tulisan suci.

Bacalah 3 Nefi 24:1, dan perhatikan keserupaan antara 
bagian pertama dari ayat ini dan apa yang terjadi da-
lam 3 Nefi 23:12–14. Perhatikan bahwa setelah orang- 
orang Nefi mencatat apa yang Yesus Kristus ajarkan 
kepada mereka, Dia memberi mereka lebih banyak pe-
ngetahuan dan wahyu dengan memaparkan berdasar-
kan hal- hal itu.

Berdasarkan pada apa yang telah Anda pelajari dari 
3 Nefi 23:6–14, lengkapi asas berikut: Sewaktu saya 
menuliskan dorongan dan peristiwa sakral, saya 
mengundang   
 .

Di antara kemungkinan- kemungkinan lain, Anda da-
pat melengkapi asas di atas dengan cara ini: Sewaktu 
saya menuliskan dorongan dan peristiwa sakral, saya 
mengundang Tuhan untuk memberi saya lebih banyak 
wahyu.

Untuk lebih sepenuhnya memahami kebenaran yang 
telah Anda pelajari, bacalah dua pernyataan berikut 

dari Penatua Richard G. Scott dari Kuorum Dua Belas 
Rasul:

“Pengetahuan yang secara saksama dica-
tat adalah pengetahuan yang tersedia 
pada waktu yang dibutuhkan. Informasi 
yang peka secara rohani hendaknya di-
simpan di tempat sakral yang menyam-
paikan kepada Tuhan bagaimana Anda 

menghargainya. Kebiasaan itu meningkatkan kemung-
kinan Anda menerima lebih banyak pengetahuan” 
(“Acquiring Spiritual Knowledge,” Ensign, November 
1993, 88).

Tuliskanlah di tempat yang aman hal- hal penting yang 
Anda pelajari dari Roh. Anda akan menemukan bahwa 
sewaktu Anda menuliskan kesan- kesan berharga, se-
ring kali lebih banyak yang akan datang. Juga, penge-
tahuan yang Anda peroleh akan tersedia di sepanjang 
kehidupan Anda” (“To Acquire Knowledge and the 
Strength to Use It Wisely,” Ensign, Juni 2002, 32).

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Mengapa Anda pikir menuliskan wahyu- wahyu yang telah 
kita terima dari Tuhan dapat menolong kita menerima lebih ba-
nyak wahyu?
 b. Bagaimana meluangkan waktu untuk menulis tentang pe-
ngaruh Tuhan dalam kehidupan kita dapat menolong kita me-
rasa bersyukur atas berkat- berkat kita dan mengungkapkan rasa 
syukur kita kepada- Nya?

Anda mungkin merasa risau bahwa Anda belum me-
miliki pengalaman yang istimewa atau sakral yang 
akan cukup berharga untuk dicatat. Penatua John H. 
Groberg, seorang anggota Tujuh Puluh emeritus, me-
nanggapi kerisauan ini, “Sebagian orang berkata, ‘Saya 
tidak memiliki apa pun untuk dicatat. Tidak ada hal ro-
hani apa pun terjadi kepada saya.’ Saya katakan, ‘Mu-
lailah mencatat, dan hal- hal rohani akan terjadi. Itu ada 
di sana di segala waktu, tetapi kita menjadi lebih peka 
untuk hal itu sewaktu kita menulis’” (“Writing Your 
Personal and Family History,” Ensign, Mei 1980, 48).

Anda dapat mulai untuk menerapkan apa yang te-
lah Anda pelajari tentang mencatat pengalaman- 
pengalaman rohani dengan membawa secarik kertas, 
buku catatan, atau jurnal bersama Anda untuk minggu 
berikutnya. Catatlah dorongan, kesan, pengalaman, 
atau perasaan apa pun yang Anda peroleh sepanjang 
minggu itu. Catatlah juga bagaimana Anda merasa ter-
kesan untuk bertindak berdasarkan dorongan yang 
Anda terima. Setelah Anda melaksanakan tindakan- 
tindakan itu, tulislah tentang pengalaman Anda.

Beri tahu seseorang (seorang anggota keluarga, teman, 
atau pemimpin Gereja) tentang rencana Anda untuk 
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Kedua- Nya. Dalam 3 Nefi 24:3, Dia dibandingkan de-
ngan pandai perak, yang memurnikan perak. Untuk 
memahami ayat- ayat ini, adalah bermanfaat untuk 
mengetahui bahwa proses untuk memurnikan perak 
menuntut pandai perak itu memegang sepotong pe-
rak di atas bagian yang paling panas dari api untuk 
membakar ketidakmurnian itu. Perajin itu harus meng-
amati perak secara dekat, karena jika perak tersebut 
ditinggalkan bahkan sejenak saja terlalu lama dalam 
nyala api, itu akan hancur. Penatu adalah orang yang 
membersihkan pakaian atau memutihkannya dengan 
menggunakan sabun. “Para putra Lewi” adalah me-
reka yang memegang imamat di Israel zaman dahulu; 
istilah ini dapat berlaku pada semua umat Tuhan de-
wasa ini.

Renungkan apa yang perumpamaan ini tunjukkan 
akan terjadi pada Kedatangan Kedua Yesus Kristus. 
Dalam tulisan suci Anda di sebelah 3 Nefi 24:2–3, 
Anda mungkin ingin menuliskan: Pada Kedatangan 
Kedua- Nya, Yesus Kristus akan memurnikan umat- 
Nya.

Bacalah 3 Nefi 24:5–6, dan identifikasilah siapa yang 
akan dan siapa yang tidak akan dimusnahkan atau di-
hancurkan pada kedatangan Juruselamat. (Catatlah 
bahwa dalam petikan ini “para putra Yakub” adalah 
umat perjanjian Tuhan dalam bani Israel). Ayat- ayat ini 
mengajarkan asas: Yesus Kristus akan menghakimi 
yang jahat pada kedatangan- Nya.

menyimpan catatan tentang pengalaman- pengalaman 
rohani Anda. Pertimbangkan mengajak orang ini un-
tuk bergabung dengan Anda dalam upaya ini dengan 
mencatat beberapa pengalaman rohaninya. Dengan 
mengajak orang lain untuk melakukan proyek ini ber-
sama Anda, Anda dapat saling mendorong dan me-
laporkan kemajuan Anda. Meskipun demikian, Anda 
hendaknya ingat bahwa tidaklah perlu—dan mungkin 
tidak patut—untuk saling membagikan pengalaman 
sakral Anda.

 5. Tulislah catatan berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 23 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 27: HARI 2

3 Nefi 24–26
Pendahuluan
Dalam 3 Nefi 24–25, Yesus Kristus memenuhi perintah 
Bapa Surgawi untuk memberikan kepada orang- orang 
beberapa nubuat Maleakhi. Maleakhi telah memak-
lumkan perlunya bani Israel bertobat dan kembali 
kepada Tuhan untuk persiapan bagi kedatangan Juru-
selamat. Seperti yang tercatat dalam 3 Nefi 26:3, Yesus 
Kristus memaparkan kepada orang- orang “segala se-
suatu, bahkan dari awal sampai waktu ketika Dia akan 
datang dalam kemuliaan- Nya.” Mormon kemudian 
mengajarkan bahwa mereka yang memercayai Kitab 
Mormon akan memiliki apa yang lebih besar dinyata-
kan kepada mereka (lihat 3 Nefi 26:9).

3 Nefi 24:1–6
Yesus Kristus mengutip kata- kata yang diberikan kepada 
Maleakhi perihal Kedatangan Kedua
Sewaktu Dia melafalkan beberapa nubuat Maleakhi 
kepada orang- orang Nefi, Yesus Kristus merujuk pada 
gambaran api dan sabun. Bayangkan api yang meman-
carkan cahaya dan sepotong sabun. Pikirkan tentang 
dua benda ini yang mungkin umum sebagai alat pe-
murni atau pembersih.

Bacalah 3 Nefi 24:2–3. Dalam 3 Nefi 24:2, Yesus Kristus 
dibandingkan dengan api perajin dan sabun penatu 
karena apa yang akan Dia lakukan pada Kedatangan 
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(“Let Us Move This Work Forward,” Ensign, November 
1985, 85).

Renungkan sejenak bagaimana kerelaan Anda un-
tuk memberikan persepuluhan dan persembahan ke-
pada Tuhan adalah indikasi iman Anda kepada- Nya. 
Bacalah 3 Nefi 24:10–12, dan berfokuslah pada berkat- 
berkat bagi mereka yang membayar persepuluhan pe-
nuh dan jujur.

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Berkat- berkat apakah yang telah Anda terima dari kepatuhan 
pada hukum persepuluhan?
 b. Menurut Anda apakah menaati perintah untuk membayar 
persepuluhan dan persembahan Anda telah menolong Anda un-
tuk mempersiapkan diri Anda secara rohani bagi Kedatangan Ke-
dua?

Sebagian orang di Israel zaman dahulu menggerutu 
bahwa menaati perintah- perintah Tuhan tidak per-
nah memberikan kebaikan apa pun bagi mereka. Me-
reka merasa bahwa upaya mereka sia- sia, atau tak ada 
artinya (lihat 3 Nefi 24:14). Sebaliknya, mereka ber-
debat bahwa yang sombong dan yang jahat “baha-
gia,” “ditegakkan,” dan “dibebaskan” (3 Nefi 24:15). 
Dengan perkataan lain, orang- orang ini menyata-
kan bahwa yang jahat lebih baik daripada yang saleh. 
Tuhan menanggapi keluhan ini dengan mengatakan 
bahwa mereka yang takut kepada Tuhan dan memi-
kirkan nama- Nya, dan yang sering bertemu bersama 
untuk saling berbicara, akan menemukan nama me-
reka tertulis dalam “kitab kenangan” (3 Nefi 24:16). 
Mereka akan menjadi orang- orang yang dipersiapkan 
bagi kedatangan Tuhan dan dibiarkan hidup sebagai 
“permata- permata” berharga milik- Nya (lihat 3 Nefi 
24:16–17). Tuhan menantang mereka yang mengeluh 
untuk menunggu dan mengamati hasil akhirnya ketika 
pada waktu itu mereka dapat “kembali dan mengenali 
antara yang saleh dan yang jahat” (3 Nefi 24:18). Me-
reka akan melihat bahwa yang saleh jauh lebih baik 
pada akhirnya.

3 Nefi 25
Yesus Kristus mengutip nubuat Maleakhi bahwa Elia akan 
kembali sebelum Kedatangan Kedua
Bacalah 3 Nefi 25:1–3, dan carilah mengapa Keda-
tangan Kedua akan menjadi berkat bagi mereka yang 
setia kepada Yesus Kristus. Kata akar dalam ayat 1 me-
rujuk pada leluhur, dan cabang merujuk pada ketu-
runan. Demikianlah, dalam kehidupan yang akan 
datang yang jahat tidak akan menikmati berkat- 
berkat dimeteraikan kepada apakah leluhur mereka 
atau kepada keturunan mereka. Anak- anak sapi yang 
“tumbuh … di dalam kandang” adalah simbol bagi 

 1. Tulislah judul berikut dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda: Apa yang harus saya lakukan untuk mempersi-

apkan diri bagi Kedatangan Kedua Yesus Kristus. Sewaktu Anda 
melanjutkan menelaah 3 Nefi 24–26, catatlah di bawah judul ini 
apa yang Anda pelajari yang akan menolong Anda mempersiap-
kan diri bagi Kedatangan Kedua Yesus Kristus.

3 Nefi 24:7–18
Maleakhi mengajarkan kepada bani Israel cara kembali 
kepada Tuhan
Bayangkan bahwa seorang teman akrab atau anggota 
keluarga tampaknya tidak peduli tentang tindakan se-
seorang yang mungkin memengaruhinya dalam Peng-
hakiman, Kedatangan Kedua, atau dalam kekekalan. 
Pikirkan tentang apa yang mungkin Anda coba kata-
kan dan menolong orang ini. Bacalah 3 Nefi 24:7, dan 
identifikasilah apa yang Tuhan katakan kepada para 
putra Yakub yang telah mulai menyimpang jauh dari- 
Nya. Menurut Anda apakah artinya bahwa orang- 
orang telah “pergi menjauh” dari tata cara- tata cara 
Tuhan?

Di dalam Gereja, tata cara adalah sebuah tindakan 
yang sakral, resmi yang dilaksanakan oleh pejabat ke-
imamatan. Beberapa tata cara adalah penting un-
tuk permuliaan kita. Tata cara- tata cara ini disebut 
“tata cara yang menyelamatkan.” Itu mencakup pem-
baptisan, pengukuhan, penahbisan pada Imamat 
Melkisedek (bagi pria), pemberkahan bait suci, dan 
pemeteraian pernikahan. Dengan setiap tata cara ini, 
kita masuk ke dalam perjanjian yang khusyuk dengan 
Tuhan. Anda mungkin ingin mencatat tata cara- tata 
cara yang menyelamatkan ini di bawah judul dalam tu-
gas jurnal 1. Pikirkan tentang bagaimana tata cara- tata 
cara ini menolong Anda mempersiapkan diri bagi Ke-
datangan Kedua.

Walaupun umat Tuhan telah tersesat dari tata cara dan 
perjanjian Injil, perhatikan janji dalam 3 Nefi 24:7, yang 
Tuhan berikan kepada mereka jika mereka mau kem-
bali kepada- Nya. Anda mungkin ingin menandai janji 
ini dalam tulisan suci Anda untuk menolong Anda 
mengingat bahwa jika kita kembali kepada Tuhan, 
Dia akan kembali kepada kita.

Bacalah 3 Nefi 24:8–10, dan carilah satu cara bahwa 
Tuhan mengindikasikan para putra Yakub dapat kem-
bali kepada- Nya dan dengan demikian mempersiapkan 
diri bagi Kedatangan Kedua. Anda mungkin ingin me-
masukkan membayar persepuluhan dan persembahan 
dalam daftar di bawah judul dalam tugas jurnal 1.

Bacalah nasihat berikut dari Presiden Gordon B. 
Hinckley tentang membayar persepuluhan, “Kita dapat 
membayar persepuluhan kita. Ini bukanlah sedemi-
kian banyak masalah uang, itu adalah masalah iman” 
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dalam pekerjaan ini. (Di bawah tugas jurnal 1, Anda mungkin 
ingin menuliskan: menerima tata cara- tata cara bait suci bagi diri 
Anda dan keluarga Anda, menghadiri bait suci, dan mengumpul-
kan informasi sejarah keluarga.)

3 Nefi 26
Apa yang harus dilakukan untuk menerima hal- hal yang 
lebih besar yang Yesus Kristus ungkapkan
Kita belajar dari 3 Nefi 26:3 bahwa Juruselamat meng-
ajarkan kepada orang- orang Nefi “segala sesuatu yang 
akan datang ke atas muka bumi.” Bacalah 3 Nefi 26:6–
8, dengan mencari berapa banyak khotbah Juruselamat 
dicatat dalam Kitab Mormon. Telaahlah 3 Nefi 26:9–11 
untuk menemukan mengapa Mormon tidak mema-
sukkan setiap hal.

Tuhan mengarahkan Mormon untuk memasukkan ha-
nya sebagian kecil dari ajaran- ajaran itu untuk meng-
uji iman kita. Dari 3 Nefi 26:1–21 kita belajar bahwa 
sewaktu kita percaya apa yang telah Allah ung-
kapkan, kita mempersiapkan diri kita untuk mene-
rima wahyu yang lebih besar. Mengapa Anda pikir 
memercayai kebenaran yang telah kita terima adalah 
penting sebelum kita menerima kebenaran tambahan? 
(lihat Alma 12:9–11). Bagaimana kita dapat memperli-
hatkan bahwa kita percaya apa yang telah Tuhan ung-
kapkan?

 4. Untuk menerapkan asas yang bercetak tebal di atas, 
tanggapi pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tu-

lisan suci Anda: Apakah yang Anda lakukan dalam kehidupan 
Anda untuk menunjukkan kepercayaan Anda pada Kitab Mor-
mon?

Seperti yang tercatat dalam sisa dari 3 Nefi 26, Mor-
mon meringkas pelayanan Juruselamat dan dampak-
nya pada orang- orang Nefi. Bacalah 3 Nefi 26:13–21, 
dan pertimbangkan menandai bagaimana orang- orang 
menempatkan firman Yesus Kristus dalam praktik.

 5. Tulislah catatan berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 24–26 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

anak- anak yang dilindungi, dirawat, dan memiliki se-
gala sesuatu yang perlu bagi mereka sewaktu mereka 
tumbuh.

Juruselamat berbagi dengan orang- orang Nefi apa 
yang Maleakhi tuliskan tentang sebuah peristiwa yang 
akan terjadi sebelum Kedatangan Kedua dan akan me-
libatkan Nabi Elia dalam Perjanjian Lama. Bacalah 
3 Nefi 25:5–6, dan carilah apa yang Maleakhi ajarkan 
yang akan Elia lakukan untuk menolong mempersiap-
kan dunia bagi kedatangan Tuhan.

Kembalinya Elia ke bumi adalah bagian penting dari 
Pemulihan Injil. Pada 3 April 1836, Elia menampak-
kan diri kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery 
di Bait Suci Kirtland yang baru didedikasikan (lihat 
A&P 110). Dia menganugerahkan kepada mereka ku-
asa pemeteraian dari imamat, menjadikannya mungkin 
bagi keluarga- keluarga untuk dimeteraikan ke seluruh 
generasi- generasi. Menurut Anda apakah artinya per-
nyataan bahwa “dia akan memalingkan hati leluhur 
kepada anak, dan hati anak kepada leluhur mereka” 
(3 Nefi 25:6)?   
 

Ayat- ayat ini mengajarkan bahwa sewaktu hati kita 
dipalingkan kepada leluhur kita, kita menolong 
mempersiapkan bumi bagi Kedatangan Kedua 
Yesus Kristus.

 3. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
sebuah pengalaman yang telah Anda atau anggota kelu-

arga Anda alami yang menolong Anda memalingkan hati Anda 
kepada leluhur Anda. Ini mungkin termasuk dimeteraikan di bait 
suci yang kudus, menyelidiki sejarah keluarga Anda, atau berpe-
ran serta dalam pembaptisan bagi yang mati. Jika Anda tidak da-
pat memikirkan tentang sebuah pengalaman, tulislah sebuah 
paragraf singkat tentang hasrat Anda untuk berperan serta 
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UNIT 27: HARI 3

3 Nefi 27
Pendahuluan
Pada awal pelayanan mereka, setelah hari kedua dari 
penampakan diri Juruselamat yang telah bangkit di an-
tara mereka, kedua belas murid orang Nefi bertemu 
bersama dalam doa yang amat khusyuk  dan berpuasa. 
Yesus Kristus kembali menampakkan diri kepada me-
reka dan menjawab pertanyaan mereka tentang apa 
hendaknya yang menjadi nama Gereja. Juruselamat 
mengajar mereka bahwa Pendamaian adalah intisari 
Injil- Nya dan bahwa melalui Pendamaian kita boleh 
berdiri tanpa noda di hadapan- Nya sewaktu kita ber-
tobat, dibaptis, dan bertahan sampai akhir. Di samping 
itu, Dia memerintahkan para murid- Nya untuk men-
jadi seperti Dia.

3 Nefi 27:1–12
Tuhan mengajarkan kepada kedua belas murid bahwa 
Gereja- Nya hendaknya menyandang nama- Nya
Bayangkan bahwa Anda ingin memulai sebuah klub 
atau tim olahraga yang baru. Putuskan jenis klub atau 
tim apa yang ingin Anda ciptakan, dan kemudian pi-
lihlah sebuah nama untuk organisasi Anda. Tuliskanlah 
baik nama maupun jenis organisasi yang Anda pilih:  
  
  
 

Pikirkan tentang beberapa organisasi yang Anda keta-
hui dan arti namanya yang menandakan tentang tuju-
annya dan orang- orang yang termasuk di dalamnya.

Kedua belas murid orang Nefi melanjutkan mengajar 
dan membaptis orang- orang. Pada suatu kesempatan 
mereka dipersatukan dalam puasa dan doa ketika Ju-
ruselamat kembali mengunjungi mereka (lihat 3 Nefi 
27:1–2). Bacalah 3 Nefi 27:3–7, dengan mencari per-
tanyaan yang para murid ajukan dan jawaban Juruse-
lamat. Anda mungkin ingin menandai alasan- alasan 
yang Yesus Kristus berikan karena menamai Gereja de-
ngan nama- Nya.

Selidikilah 3 Nefi 27:8–10, dan tandai apa yang Juruse-
lamat ajarkan adalah indikator dari Gereja- Nya yang 
sejati. Selesaikan ungkapan berikut dalam buku pe-
doman Anda untuk mengindikasikan beberapa fitur 
kunci dari Gereja sejati:

Gereja Yesus Kristus sejati adalah   
  
 .

Pikirkan tentang mengapa adalah penting bahwa Ge-
reja Yesus Kristus sejati tidak hanya menyandang 
nama- Nya tetapi juga dibangun di atas Injil- Nya (lihat 
3 Nefi 27:8–10). Juruselamat berjanji kepada orang- 
orang Nefi bahwa jika Gereja dibangun di atas Injil- 
Nya, maka Bapa Surgawi akan memperlihatkan 
pekerjaan- Nya di dalamnya (lihat 3 Nefi 27:10). Re-
nungkan bagaimana Anda secara pribadi telah melihat 
Bapa Surgawi memperlihatkan pekerjaan- Nya di da-
lam Gereja.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
Menjadi anggota Gereja Yesus Kristus yang sejati adalah 

penting bagi saya karena .… Kemudian tulislah sebuah paragraf 
singkat yang menguraikan gagasan Anda pada ungkapan itu. 
Berusahalah untuk memasukkan sebanyak mungkin alasan dari 
apa yang Anda pelajari saat menelaah 3 Nefi 27:1–12.

3 Nefi 27:13–22
Yesus Kristus mendefinisikan Injil- Nya dan mengajarkan 
apa yang harus kita lakukan untuk berdiri tak bersalah di 
hadapan- Nya
Pikirkan suatu waktu ketika Anda ketahuan melaku-
kan sesuatu yang Anda tahu adalah keliru. Ingatlah 
kembali bagaimana perasaan Anda ketika kebenaran 
tentang apa yang telah Anda lakukan menjadi diketa-
hui. Renungkan pertanyaan- pertanyaan berikut: Ba-
gaimana perasaan Anda berdiri di hadapan Tuhan 
untuk dihakimi jika masih ada beberapa perbuatan ke-
liru yang Anda belum bertobat? Bagaimana perasaan 
Anda berdiri di hadapan Tuhan untuk dihakimi jika ti-
dak ada cara untuk bertobat dari dosa- dosa apa pun 
yang Anda perbuat selama kehidupan Anda?

Setelah mengajar orang- orang Nefi bahwa Gereja- Nya 
haruslah dibangun di atas Injil- Nya, Juruselamat me-
neruskan mengajar mereka tentang apa Injil itu. Kata 
Injil secara harfiah berarti “berita baik” atau “kabar 
gembira.” Melalui Injil masih ada berita baik bagi kita 
semua jika kita berdosa.

 2. Bacalah 3 Nefi 27:13–16, 19, dan carilah unsur- unsur 
Injil yang adalah berita baik bagi kita semua. Landasan 

Injil Yesus Kristus adalah bahwa Dia melakukan kehendak 
Bapa- Nya untuk melakukan Pendamaian. Jawablah 
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pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda:
 a. Juruselamat bersaksi kepada para murid- Nya bahwa Dia da-
tang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa- Nya. Menurut 
3 Nefi 27:14, apakah kehendak Bapa Surgawi bagi Putra Kudus- 
Nya?
 b. Karena Juruselamat memenuhi kehendak Bapa- Nya, apakah 
yang tersedia bagi seluruh umat manusia? (lihat khususnya 
3 Nefi 27:19).

 3. Untuk menolong Anda menghargai keagungan berita 
baik ini, bacalah satu atau lebih dari petikan- petikan tu-

lisan suci berikut dan tulislah sebuah penjelasan singkat dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda tentang mengapa Penda-
maian Yesus Kristus adalah berita baik seperti itu: 2 Nefi 9:8–10; 
Alma 34:14–16; Helaman 14:15–18.
Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas Ra-
sul bersaksi tentang mengapa Injil adalah berita baik 
bagi semua orang, “ ‘Berita baik’ adalah bahwa kema-
tian dan neraka dapat terluput, bahwa kesalahan dan 
dosa dapat diatasi, bahwa ada harapan, bahwa ada 
bantuan, bahwa yang tak ada solusinya dapat dipecah-
kan, bahwa musuh telah ditaklukkan. Berita baik ada-
lah bahwa kubur setiap orang suatu hari dapat menjadi 
kosong, bahwa jiwa  setiap orang dapat kembali men-
jadi murni, bahwa setiap anak Allah dapat kembali 
lagi kepada Bapa yang memberi mereka kehidupan” 
(“Missionary Work and the Atonement,” Ensign, Maret 
2001, 8, 10).

Pernahkah Anda mendengar seseorang mengatakan 
bahwa kita perlu untuk “menjalankan Injil”? Ketika 
seseorang mengundang kita untuk “menjalankan 

Injil,” mereka biasanya mengundang kita untuk men-
jalankan asas- asas dan menerima tata cara- tata cara 
yang mengundang kuasa Pendamaian Yesus Kristus ke 
dalam kehidupan kita sehingga kita dapat diselamat-
kan. Selidikilah 3 Nefi 27:20–21 dengan mencari apa 
yang harus kita lakukan untuk menerima semua ber-
kat Pendamaian dan mempersiapkan diri untuk peng-
hakiman.

 4. Tulislah Jika kita - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
maka kita akan dapat berdiri tanpa noda di ha-

dapan Yesus Kristus dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda. 
Lengkapi ungkapan ini dengan menuliskan sebuah asas Injil dari 
3 Nefi 27:20–21 yang harus kita ikuti untuk berdiri tanpa noda 
di hadapan Tuhan. (Anda mungkin mengidentifikasi beberapa 
asas untuk bagian “jika” dari pernyataan asas ini). Kemudian ja-
wablah pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda: Apakah yang dapat saya lakukan dalam kehidupan saya 
sekarang untuk “menjalankan Injil” dengan lebih sepenuhnya 
sehingga saya dapat mengalami kuasa Pendamaian dan berdiri 
tanpa noda di hadapan Allah pada hari terakhir?

Renungkan akan seperti apa jadinya pada suatu hari 
nanti untuk berdiri di hadapan Yesus Kristus dengan 
mengetahui bahwa Anda telah dibersihkan melalui 
Pendamaian- Nya melalui kepatuhan pada asas, perin-
tah, dan tata cara Injil- Nya.

3 Nefi 27:23–33
Yesus Kristus mengajar para murid- Nya untuk menjadi 
seperti Dia
Seperti yang tercatat pada akhir dari 3 Nefi 27, Yesus 
Kristus memberikan pengajaran kepada kedua belas 
murid- Nya dan mengajar mereka tentang peran me-
reka sebagai pemimpin dan hakim dari umat mereka. 
Bacalah 3 Nefi 27:27, dan carilah perintah yang Dia 
berikan kepada para murid untuk menolong mereka 
secara benar memenuhi peran mereka. Gunakan bebe-
rapa saat dan pikirkan tentang pertanyaan- pertanyaan 
berikut:

• Mengapa adalah penting bagi mereka yang menilai 
orang lain untuk menjadi seperti Juruselamat?

• Merujuk kembali pada 3 Nefi 27:21, apakah yang Ju-
ruselamat perintahkan kepada para murid untuk la-
kukan?

• Apakah hubungan antara melakukan pekerjaan 
Juruselamat dan menjadi seperti Dia?

Bacalah kembali 3 Nefi 27:21, 27, dan tandai dalam tu-
lisan suci Anda kata dan ungkapan yang memperlihat-
kan bahwa Tuhan mengharapkan para murid- Nya 
untuk berusaha meniru pekerjaan- Nya dan men-
jadi seperti Dia.
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 5. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda untuk menolong Anda mene-

rapkan ajaran- ajaran Juruselamat untuk menjadi lebih seperti Dia:
 a. Kesempatan apakah yang saya peroleh kemarin untuk men-
jadi seperti Juruselamat?
 b. Bagaimana saya dapat menjadi lebih seperti Juruselamat hari 
ini?
 c. Pekerjaan apakah dari Juruselamat yang dapat saya lakukan 
besok di sekolah atau di rumah?

Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan 
bahwa mereka yang berusaha untuk 
menjadi seperti Yesus Kristus mencapai 
keagungan sejati, “Orang itu adalah yang 
paling agung dan paling diberkati serta 
penuh sukacita yang kehidupannya pa-

ling mendekati pola Kristus. Ini tidak ada hubungan-
nya dengan kekayaan duniawi, kekuasaan, atau 
prestise. Satu- satunya ujian keagungan, keterberkatan, 
kepenuhan sukacita adalah seberapa dekat kehidupan 
dapat menjadi seperti Sang Guru, Yesus Kristus. Dia 
adalah jalan yang benar, kebenaran yang penuh, dan 
kehidupan yang berkelimpahan” (“Jesus Christ—Gifts 
and Expectations,” Ensign, Desember 1988, 2).

 6. Tulislah catatan berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 27 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 27: HARI 4

3 Nefi 28–30
Pendahuluan
Sebelum kepergian- Nya, Yesus Kristus bertanya ke-
pada setiap kedua belas murid- Nya apa yang mereka 
hasratkan dari- Nya. Sembilan orang dari mereka me-
minta selekasnya kembali kepada- Nya ketika pela-
yanan mereka di bumi tuntas. Tiga orang meminta 
untuk tetap tinggal di bumi untuk melanjutkan bekerja 
dengan membawa jiwa- jiwa kepada Kristus sampai 
Dia kembali. Tuhan menghormati kedua hasrat yang 
benar ini. Mormon memberikan beberapa perincian 
mengenai pelayanan Tiga Orang Nefi ini di atas bumi.

Sewaktu Mormon mengakhiri laporannya tentang 
kunjungan Juruselamat di antara orang- orang Nefi, dia 

menjelaskan bahwa tampilnya Kitab Mormon akan 
menjadi tanda bahwa Tuhan menggenapi perjanjian- 
Nya dengan bani Israel. Mengakhiri 3 Nefi, Mormon 
mencatat firman Yesus Kristus, yang mengajak semua 
orang untuk bertobat dan terbilang dengan bani Israel.

3 Nefi 28:1–11
Yesus Kristus mengabulkan hasrat kedua belas murid- Nya
Renungkan bagaimana Anda akan menanggapi jika 
Yesus Kristus menampakkan diri kepada Anda dan 
bertanya, “Apakah yang kamu hasratkan dari- Ku?”

Secara singkat tulislah yang mana dari hasrat Anda 
yang benar yang akan Anda bagikan kepada- Nya.   
 

Bacalah 3 Nefi 28:1–3, dan carilah bagaimana sembilan 
orang dari para murid orang Nefi menanggapi ketika 
Tuhan bertanya kepada mereka, “Apakah yang kamu 
hasratkan dari- Ku?” Perhatikan bagaimana perasaan 
Juruselamat tentang hasrat mereka.

Bacalah 3 Nefi 28:4–7, dan carilah apa yang dihasrat-
kan oleh tiga murid sisanya dari Juruselamat. Perhati-
kan bagaimana perasaan Yesus Kristus tentang hasrat 
dari tiga murid ini. Renungkan mengapa Anda pikir 
Tuhan berkata bahwa mereka “lebih diberkati” karena 
hasrat mereka.

Bacalah 3 Nefi 28:8–10 untuk melihat bagaimana Ju-
ruselamat menguraikan berkat- berkat yang akan 
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diterima Tiga Orang Nefi ini karena hasrat mereka un-
tuk bekerja di antara manusia fana. Pertimbangkan un-
tuk menuliskan kebenaran berikut di sisi tulisan suci 
Anda atau dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: 
Tuhan memberkati kita menurut hasrat kita yang 
benar Bacalah pernyataan berikut dari Penatua Neal A. 
Maxwell dari Kuorum Dua Belas Rasul untuk melihat 
pentingnya hasrat yang benar:

“Apa yang kita hasratkan secara terus- 
menerus, berulang kali, adalah apa yang 
pada akhirnya kita akan menjadi dan apa 
yang akan kita terima dalam keke-
kalan ….

Oleh karena itu, hasrat yang benar perlu untuk men-
jadi tanpa belas kasihan, karena, kata Presiden 
Brigham Young, ‘pria dan wanita, yang berhasrat un-
tuk mendapatkan kedudukan di kerajaan selestial, 
akan menemukan bahwa mereka harus bertempur se-
tiap hari’ (dalam Journal of Discourses, 11:14)” (“Accor-
ding to the Desire of [Our] Hearts,” Ensign, November 
1996, 21–22).

 1. Jawablah satu atau kedua pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Kapankah Anda merasa diberkati oleh Tuhan sewaktu Anda 
bertindak berdasarkan hasrat Anda yang benar?
 b. Apakah yang akan Anda mulai lakukan hari ini untuk meme-
lihara hasrat yang benar dalam kehidupan Anda sendiri sehingga 
Anda dapat memenuhi syarat untuk berkat- berkat Tuhan?

3 Nefi 28:12–35
Mormon menguraikan pelayanan Tiga Orang Nefi
Banyak orang telah mendengar legenda, mitos, dan 
desas- desus tentang perkiraan kunjungan Tiga Orang 
Nefi. Alih- alih bersandar pada dongeng, temukan apa 
yang dikatakan tulisan suci tentang misi mereka dan 
bagaimana mereka dapat melayani dengan kuasa “se-
perti malaikat Allah” (3 Nefi 28:30).

Bacalah 3 Nefi 28:12–17 untuk mempelajari apa yang 
terjadi pada Tiga Orang Nefi. Menurut 3 Nefi 28:15, 
apakah satu alasan yang diperlukan para murid untuk 
melewati perubahan ini?   
 

Bacalah 3 Nefi 28:18–23, dengan mencari bagaimana 
Tuhan memberkati Tiga Orang Nefi sehingga mereka 
dapat melaksanakan hasrat mereka yang benar. Pikir-
kan tentang apa yang diajarkan ayat- ayat ini kepada 
kita tentang kesediaan Tuhan untuk memberkati kita 
sewaktu kita hidup menurut hasrat kita yang benar.

Telaahlah 3 Nefi 28:25–31, dan identifikasilah si-
apa yang telah memperoleh manfaat dan kelak akan 

memperoleh manfaat dari pelayanan Tiga Orang Nefi 
ini. Anda mungkin ingin menandai apa yang Anda te-
mukan.

3 Nefi 28:36–40
Mormon belajar tentang sifat makhluk ubahan 
Pikirkan tentang suatu waktu Anda memiliki sebuah 
pertanyaan tentang Injil atau tantangan yang Anda ha-
dapi. Bacalah 3 Nefi 28:36, dan carilah apa yang tidak 
dipahami Mormon tentang kondisi jasmani Tiga Orang 
Nefi setelah perubahan yang mereka alami. Renung-
kan jawaban Anda atas pertanyaan berikut: Kepada si-
apakah biasanya Anda bertanya ketika Anda memiliki 
pertanyaan tentang Injil? Bacalah 3 Nefi 28:36–37 un-
tuk mempelajari apa yang Mormon lakukan untuk me-
nemukan jawaban atas pertanyaannya.

Telaahlah 3 Nefi 28:37–40, dan carilah apa yang Mor-
mon pelajari tentang perubahan yang terjadi pada tu-
buh dari Tiga Orang Nefi. Keadaan atau kondisi yang 
dinikmati oleh Tiga Orang Nefi ini disebut “peru-
bahan,” yang seperti perubahan rupa (lihat 3 Nefi 
28:17) hanya lebih lama dalam durasi. Makhluk 
ubahan masih fana, tetapi, seperti yang Nabi Joseph 
Smith ajarkan, tubuh jasmani mereka telah diubah dari 
kondisi telestial ke kondisi terestrial; mereka terbe-
bas dari penderitaan jasmani tubuh fana mereka (lihat 
History of the Church, 4:210). Makhluk ubahan dapat 
menampakkan diri dan menghilang sewaktu mereka 
memilih dan menurut kehendak Allah (lihat 3 Nefi 
28:27–30). Mereka membantu untuk membawa jiwa- 
jiwa pada keselamatan, dan mereka tetap dalam ke-
adaan diubah sampai Kedatangan Kedua Yesus Kristus, 
ketika mereka akan menjalani perubahan lain untuk 
menjadi sosok yang dibangkitkan dan dimuliakan (li-
hat 3 Nefi 28:7–8, 39–40).

Dari pengalaman Mormon, kita belajar bahwa jika 
kita bertanya kepada Tuhan untuk pemahaman, 
kita akan menerima wahyu. Anda mungkin ingin 
menuliskan asas ini dalam tulisan suci atau jurnal pe-
nelaahan tulisan suci Anda.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, catatlah 
sebuah pengalaman yang di dalamnya Anda atau seseo-

rang yang Anda kenal mencari jawaban dari Tuhan melalui doa 
yang sepenuh hati.

3 Nefi 29
Mormon bersaksi bahwa Tuhan akan menggenapi 
perjanjian- Nya dengan bani Israel pada zaman terakhir
Setelah Mormon menulis tentang kunjungan Juruse-
lamat kepada orang- orang dalam Kitab Mormon, dia 
bernubuat tentang penggenapan janji- janji Tuhan pada 
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zaman terakhir. Renungkan jawaban Anda atas per-
tanyaan berikut: Kapankah Anda pernah belajar atau 
menyaksikan penggenapan dari salah satu janji Allah?

Pertimbangkan untuk menandai kata ketika dan pada 
waktu itu sewaktu Anda menelaah 3 Nefi 29:1–3. Kata- 
kata ini akan menolong Anda mengidentifikasi se-
buah peristiwa yang menandakan Tuhan memegang 
janji- janji- Nya kepada bani Israel pada zaman terakhir. 
(Ungkapan “perkataan ini” dalam 3 Nefi 29:1 merujuk 
pada tulisan- tulisan dalam Kitab Mormon).

Kita belajar dari 3 Nefi 29:1–3 bahwa tampilnya Kitab 
Mormon adalah tanda bahwa Tuhan menggenapi 
perjanjian- Nya dengan bani Israel.

Kitab Mormon meyakinkan kita bahwa Tuhan mem-
persiapkan umat- Nya bagi kedatangan- Nya (lihat 
3 Nefi 29:2). Sewaktu Anda membaca pernyataan beri-
kut dari Penatua Russell M. Nelson dari Kuorum Dua 
Belas Rasul, tandai bagaimana Kitab Mormon meno-
long kita mempersiapkan diri bagi kedatangan Juruse-
lamat:

“Kitab Mormon merupakan tanda nyata bahwa Tuhan 
telah mulai mengumpulkan anak- anak- Nya dari per-
janjian Israel ….

Sesungguhnya, Tuhan tidaklah lupa! Dia telah mem-
berkati kita dan orang lain di seluruh dunia dengan 
Kitab Mormon .… Itu membantu kita membuat per-
janjian dengan Allah. Itu mengundang kita untuk 
mengingat Dia dan untuk mengenal Putra Terkasih- 
Nya. Itu adalah satu kesaksian lagi tentang Yesus 
Kristus” (“Perjanjian,” Ensign atau Liahona, November 
2011, 88).

 3. Bacalah 3 Nefi 29:4–6, dan lakukan satu atau kedua 
kegiatan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda:
 a. Identifikasilah tiga petikan Kitab Mormon yang spesifik yang 
Anda pikir dapat menolong seseorang datang kepada Yesus 
Kristus. Untuk setiap petikan, tulislah satu atau dua kalimat 
yang menjelaskan mengapa Anda memilih petikan itu.
 b. Tulislah sebuah paragraf tentang bagaimana Anda pikir Kitab 
Mormon dapat menolong seseorang memahami dan menerima 
karunia wahyu, nubuat, dan bahasa atau kuasa Roh Kudus.

3 Nefi 30
Tuhan mengimbau orang- orang bukan Israel untuk 
bertobat dan datang kepada- Nya
Mormon mengakhiri catatannya tentang pelayanan 
Juruselamat dengan menuliskan beberapa petun-
juk khusus yang dia terima dari Yesus Kristus menge-
nai orang- orang bukan Israel. Bacalah 3 Nefi 30:1–2, 
dan pertimbangkan menandai petunjuk Jurusela-
mat sebanyak yang dapat Anda temukan. Pertimbang-
kan juga menandai berkat- berkat yang tersedia bagi 
orang- orang bukan Israel jika mereka mau datang ke-
pada Kristus. Walaupun 3 Nefi 30:2 ditujukan kepada 
mereka yang di luar Gereja, kita dapat menggunakan 
ajakan Kristus untuk mengukur kesediaan kita sendiri 
menjalankan persyaratan dari perjanjian- Nya.

 4. Tulislah asas berikut dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda: Jika kita datang kepada Kristus, kita dapat 

terbilang di antara umat- Nya. Tulislah dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda mengapa adalah berkat dari Tuhan men-
jadi “terbilang di antara umat- [Nya] yang adalah bani Israel” 
(3 Nefi 30:2).

 5. Tulislah catatan berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 3 Nefi 28–30 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, gagasan, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:



306

PENDAHULUAN UNTUK  

4 Nefi
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Dalam penelaahan Anda terhadap 4 Nefi, Anda akan 
menyaksikan berkat- berkat yang datang kepada 
orang- orang yang bersatu dalam menjalankan Injil 
Yesus Kristus. Kitab ini mengungkapkan bahwa semua 
orang di seluruh negeri diinsafkan selama pelayanan 
Juruselamat di antara mereka. Dengan mematuhi 
perintah- perintah, mereka menikmati kedamaian, ke-
makmuran, dan berkat- berkat rohani yang menakjub-
kan. Mormon menyatakan: “Pastilah tidak dapat ada 
bangsa yang lebih bahagia di antara segala bangsa 
yang telah diciptakan oleh tangan Allah” (4 Nefi 1:16). 
Anda juga akan mempelajari pelajaran- pelajaran pen-
ting dari kemunduran bertahap dari bangsa ini ke da-
lam suatu keadaan kejahatan yang luar biasa.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Mormon menyusun dan meringkas catatan- catatan 
dari empat penulis lainnya untuk menciptakan kitab 
4 Nefi. Yang pertama dari orang- orang ini adalah Nefi, 
bagi siapa kitab ini dinamakan. Nefi adalah putra Nefi 
yang adalah salah seorang dari 12 murid yang dipilih 
oleh Tuhan selama pelayanan- Nya di antara keturunan 
Lehi (lihat 3 Nefi 11:18–22; 12:1). Tiga penulis lain-
nya adalah Amos putra Nefi, Amos putra Amos, dan 
Amaron saudara Amos (lihat 4 Nefi 1:19, 21, 47).

Kapan dan Di Mana Itu Dituliskan?
Catatan- catatan asli yang digunakan sebagai sum-
ber untuk 4 Nefi mungkin ditulis antara 34 M sampai 
321 M. Mormon meringkas catatan- catatan itu pada 
suatu masa antara 345 M sampai 385 M. Mormon tidak 
mencatat di mana dia berada ketika dia menyusun 
kitab ini.

UNIT 28: HARI 1

4 Nefi 1
Pendahuluan
Setelah kunjungan dan pelayanan Yesus Kristus di 
Benua Amerika, orang- orang menerapkan ajaran- 
ajaran- Nya dan menikmati kesatuan, kemakmuran, 
dan kebahagiaan selama 200 tahun. Meskipun demi-
kian, pada akhirnya orang- orang mulai penuh kesom-
bongan dan menjadi bertambah jahat. Segera mereka 
terbagi lagi menjadi orang- orang Nefi dan orang- 
orang Laman, dan setelah 300 tahun, baik orang- orang 
Nefi maupun orang- orang Laman menjadi jahat, 
hanya beberapa orang saleh tersisa.

4 Nefi 1:1–18
Orang- orang ini semuanya diinsafkan dan mengalami 
kedamaian dan kebahagiaan
Apakah yang menolong Anda benar- benar bahagia?  
  
 

Menurut Anda apakah perbedaan antara hal- hal yang 
mendatangkan kebahagiaan sementara bagi Anda 
dan hal- hal yang dapat menuntun pada kebahagiaan 
abadi? Bacalah 4 Nefi 1:16 untuk menemukan apa 
yang Mormon tulis tentang orang- orang setelah Ju-
ruselamat mengunjungi mereka. Anda mungkin ingin 
menandai ungkapan “pastilah tidak dapat ada bangsa 
yang lebih bahagia.”

 1. Tulislah judul Tidak Dapat Ada Bangsa yang Lebih Ba-
hagia dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, dan gam-

barlah sebuah lingkaran di bawahnya, sebagaimana diperlihatkan 
pada diagram berikut. (Anda akan menuliskan hal- hal di bagian 
dalam dan di sekitar lingkaran). Bacalah 4 Nefi 1:1–2, dan carilah 
apa yang orang- orang lakukan yang memungkinkan kebahagiaan 
mereka. Catatlah temuan- temuan Anda di dalam lingkaran.

Karena orang- orang menerapkan ajaran- ajaran Juru-
selamat, mereka “semuanya diinsafkan kepada Tuhan” 
(4 Nefi 1:2) dan menikmati kebahagiaan yang besar.

Tidak Dapat Ada Bangsa yang Lebih Bahagia



307

Penatua Richard G. Scott dari Kuorum Dua Belas Rasul 
menjelaskan bagaimana keinsafan dan kebahagiaan 
saling berhubungan. Sewaktu Anda membaca perkata-
annya, garis bawahi apa artinya diinsafkan:

“Kebahagiaan Anda sekarang dan selama-
nya dikondisikan pada tingkat keinsafan 
Anda dan transformasi yang dibawanya 
dalam kehidupan Anda. Lalu bagaimana 
Anda dapat menjadi benar- benar diinsaf-
kan? Presiden [Marion G.] Romney 

menguraikan langkah- langkah yang harus Anda ikuti:

‘Keanggotaan dalam Gereja dan keinsafan tidak harus 
selalu identik. Menjadi diinsafkan dan memiliki kesak-
sian juga tidak harus selalu serupa. Kesaksian datang 
ketika Roh Kudus memberikan kesaksian tentang 
kebenaran kepada pencari yang sungguh- sungguh. Ke-
saksian yang menggerakkan hati menghidupkan iman. 
Yaitu, itu menyebabkan pertobatan dan kepatuhan pada 
perintah- perintah. Keinsafan adalah buah atau imbalan 
untuk pertobatan dan kepatuhan’ [dalam Conference 
Report, Konferensi Area Guatemala 1977, 8–9].

Secara sederhana dinyatakan, keinsafan sejati adalah 
buah dari iman, pertobatan, dan kepatuhan yang konsis-
ten ….

Keinsafan sejati menghasilkan buah kebahagiaan 
abadi yang dapat dinikmati bahkan ketika dunia dalam 
kekacauan dan sebagian besar orang tidak bahagia 
sama sekali” (“Full Conversion Brings Happiness,” 
Ensign, Mei 2002, 25–26).

 2. Bacalah 4 Nefi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18, dan carilah 
kata dan ungkapan yang menguraikan apa yang orang- 

orang alami karena setiap orang diinsafkan kepada Tuhan. Dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tuliskan beberapa kata dan 
ungkapan ini di sekitar bagian luar lingkaran yang Anda gambar 
dalam tugas sebelumnya.

Kita dapat belajar dari masa kebahagiaan dan ke-
makmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di 
antara orang- orang Nefi bahwa ketika sekelompok 
orang diinsafkan kepada Tuhan, itu mendatangkan 
kesatuan dan kebahagiaan. Anda mungkin ingin 
menuliskan asas ini dalam tulisan suci Anda di dekat 
4 Nefi 1:16 atau dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda.

Renungkan seperti apa yang Anda pikir akan terjadi 
jika setiap orang di sekitar Anda benar- benar diinsaf-
kan kepada Tuhan.
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 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Menurut Anda apa manfaat yang akan datang kepada kelu-
arga Anda jika setiap orang dalam keluarga Anda hidup seperti 
orang- orang dalam 4 Nefi?
 b. Pikirkan tentang suatu waktu dalam kehidupan Anda ketika 
Anda telah diberkati dengan menjadi bagian dari sebuah kelom-
pok yang dipersatukan dalam kesalehan—misalnya dalam kelu-
arga, kuorum atau kelas, atau kelompok teman Anda. Menurut 
Anda apa yang menolong kelompok ini untuk dipersatukan da-
lam kesalehan? Apa berkat- berkat yang Anda dan mereka yang 
bersama Anda terima?

4 Nefi 1:19–49
Kejahatan kembali dan menyebar sampai hanya beberapa 
orang saleh tersisa
Menurut Anda apakah yang dapat menghancurkan 
sebuah masyarakat yang bahagia seperti orang- orang 
yang telah diuraikan dalam 4 Nefi?

 4. Tulislah judul “Kehancuran sebuah Masyarakat yang 
Bahagia” dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, dan 

gambarlah sebuah lingkaran di bawahnya, serupa dengan dia-
gram Anda dalam tugas pertama. Bacalah 4 Nefi 1:20, 23–24, 
dan carilah apa yang mulai menghancurkan kebahagiaan dan ke-
damaian orang- orang. Tulislah temuan- temuan Anda dalam ling-
karan.

Anda mungkin ingin menuliskan pernyataan berikut 
oleh Presiden Henry B. Eyring dari Presidensi Utama 
dalam tulisan suci Anda di sebelah 4 Nefi 1:24 atau 
dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda: “Ke-
sombongan adalah musuh besar persatuan” (“Hati 
Kita Bersatu Padu,” Ensign atau Liahona, November 
2008, 70). Dalam cara apakah Anda pikir kesom-
bongan adalah musuh persatuan?

Pernyataan berikut dari Presiden Dieter F. Uchtdorf 
dari Presidensi Utama memberikan wawasan pada 
kesombongan. Garis bawahi ungkapan- ungkapan 
yang menjelaskan mengapa kesombongan begitu 
menghancurkan.

“Kesombongan adalah penuh dosa … 
karena itu menelurkan kebencian atau 
kekerasan serta menempatkan kita dalam 
pertentangan dengan Allah dan sesama 
kita. Pada intinya, kesombongan adalah 
dosa pembandingan, karena meskipun itu 

biasanya dimulai dengan ‘Lihat betapa hebatnya saya 
dan hal- hal besar yang telah saya lakukan,’ itu tam-
paknya selalu diakhiri dengan ‘Karenanya, saya lebih 
baik daripada Anda.’

Ketika hati kita dipenuhi dengan kesombongan, kita 
melakukan dosa berat, karena kita melanggar kedua 

perintah utama [lihat Matius 22:36–40]. Alih- alih 
beribadat kepada Allah dan mengasihi sesama kita, 
kita mengungkapkan objek sebenarnya dari ibadat 
dan kasih kita—bayangan yang kita lihat di cermin” 
(“Kesombongan dan Imamat,” Ensign atau Liahona, 
November 2010, 56).

 5. Bacalah 4 Nefi 1:25–27, 30–35, 38–45, dan carilah 
kata dan ungkapan yang menguraikan dampak kesom-

bongan di antara orang- orang. Tulislah kata dan ungkapan ini di 
sekitar bagian luar lingkaran dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda untuk tugas 4.

Satu kebenaran yang dapat kita pelajari dari peristiwa- 
peristiwa ini bahwa kesombongan menimbulkan 
perpecahan dan menuntun pada kejahatan yang le-
bih besar. Anda mungkin ingin menuliskan ungkapan 
ini dalam tulisan suci Anda. Bagaimana kesombongan 
satu atau dua orang dapat memengaruhi kebahagiaan 
seluruh kelompok?

Pertimbangkan siapa dalam skenario berikut 
yang mungkin secara negatif dipengaruhi oleh 
kesombongan individu:

• Seorang anggota dari sebuah kelas dalam Remaja 
Putri tidak mau mendengarkan pelajaran yang telah 
dipersiapkan gurunya tentang berkat- berkat yang 
datang dari mematuhi Firman Kebijaksanaan. Dia 
merasa bahwa dia tidak perlu diajar lagi tentang 
Firman Kebijaksanaan dan mulai mengganggu serta 
menolak untuk berperan serta di dalam kelas.

• Seorang teman secara konsisten menggoda 
atau meremehkan anggota lainnya dalam 
kelompok karena dari cara orang itu berpakaian 
memperlihatkan dia tidak memiliki banyak uang.

 6. Renungkan apakah ada unsur- unsur kesombongan 
atau tidak dalam kehidupan Anda sendiri. Mungkin ber-

manfaat untuk meninjau ulang pernyataan Presiden Uchtdorf se-
waktu Anda merenungkannya. Pikirkan tentang apa yang dapat 
Anda lakukan untuk melawan kesombongan dan mencari ban-
tuan untuk meningkatkan kesatuan dan kesalehan dalam kelu-
arga, kuorum, kelas, atau kelompok teman Anda. Tulislah 
pemikiran dan gol Anda dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar 4 Nefi 1 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 28: HARI 2

Mormon 1–2
Pendahuluan
Walaupun Mormon tumbuh dewasa pada suatu masa 
kejahatan yang besar, dia memilih untuk tetap se-
tia. Karena kesetiaannya, dia diberi tanggung jawab 
untuk mengurus catatan- catatan tentang orang- orang 
Nefi. Ketika dia berumur 15 tahun, Mormon “dikun-
jungi oleh Tuhan, dan mengenyam dan mengetahui 
tentang kebaikan Yesus” (Mormon 1:15). Pada tahun 
yang sama, orang- orang Nefi menetapkan dia untuk 
memimpin pasukan mereka (lihat Mormon 2:1). Dia 
berhasrat untuk menolong orang- orang Nefi bertobat, 
tetapi karena pemberontakan mereka yang disengaja, 
dia dilarang oleh Tuhan untuk berkhotbah kepada 
mereka. Orang- orang Nefi kehilangan karunia Roh 
Kudus dan karunia- karunia lainnya dari Allah dan di-
biarkan pada kekuatan mereka sendiri sewaktu mereka 
bertempur melawan orang- orang Laman.

Mormon 1:1–5
Mormon diberi tanggung jawab atas catatan- catatan 
sakral
Apa beberapa kata yang Anda ingin orang- orang gu-
nakan ketika mereka menggambarkan Anda?   
 

Pernahkah Anda digambarkan sebagai seorang 
Mormon? Apakah artinya bagi Anda ketika seseorang 
menggambarkan Anda sebagai seorang Mormon?

Presiden Gordon B. Hinckley berbicara tentang nama 
julukan Mormon, yang sebagian orang gunakan ke-
tika merujuk pada anggota Gereja Yesus Kristus dari 
Orang- Orang Suci Zaman Akhir:

Kapan dan Di Mana Itu Dituliskan?
Mormon mungkin menulis Mormon 1–7 antara 345 M 
sampai 401 M (lihat Mormon 2:15–17; 8:5–6). Dia me-
nyelesaikan tulisan- tulisannya setelah pertempuran 
besar terakhir antara orang- orang Nefi dan orang- 
orang Laman di Kumora (lihat Mormon 6:10–11). 
Moroni mungkin menulis Mormon 8–9 antara tahun 
401 M sampai 421 M sewaktu dia mengembara untuk 
keselamatan hidupnya (lihat Mormon 8:4–6; Moroni 
1:1–3).

PENDAHULUAN UNTUK  

Mormon
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Sewaktu Anda menelaah kitab Mormon, Anda akan 
mempelajari pelajaran- pelajaran yang berharga dari 
Mormon, yang hidup dengan setia sebagai murid 
Yesus Kristus meskipun dia dikelilingi di sepanjang 
hidupnya dengan “suatu pemandangan berkelan-
jutan akan kejahatan dan kekejian” (Mormon 2:18). 
Anda juga akan memperoleh manfaat dari menelaah 
perkataan Moroni, putra Mormon, yang bersaksi ke-
pada para pembaca zaman akhir, “Yesus Kristus telah 
memperlihatkanmu kepadaku, dan aku mengetahui 
perbuatanmu” (Mormon 8:35). Dengan menelaah 
tulisan- tulisan ini Anda dapat mempelajari pentingnya 
memilih untuk hidup menurut perintah dan ajaran 
Injil Yesus Kristus.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Mormon menuliskan tujuh pasal pertama dari kitab 
ini sebagai laporan singkat tentang kejahatan dan 
peperangan di antara orang- orang Nefi dan orang- 
orang Laman pada zamannya. Dia juga membuat 
“sebuah laporan lengkap” tentang peristiwa- peristiwa 
dari masa hidupnya di atas lempengan- lempengan 
besar Allah (lihat Mormon 2:18; 5:9). Ketika Mormon 
“berusia kira- kira sepuluh tahun,” penyimpan catatan 
Amaron memberi tahu dia bahwa pada akhirnya 
dia akan memiliki tanggung jawab untuk mencatat 
“segala sesuatu yang telah [dia] amati mengenai 
bangsa ini” (Mormon 1:2, 4) Pada usia kira- kira 24 
tahun, dia menerima tanggung jawab untuk menjaga 
lempengan- lempengan Nefi dan membuat “sebuah 
catatan menurut perkataan Amaron” (Mormon 2:17). 
Kemudian, Mormon mulai meringkas lempengan- 
lempengan besar Nefi, yang termasuk tulisan- tulisan 
dari para nabi dan penyimpan catatan sejak Lehi 
sampai Amaron. Menjelang akhir hidupnya, Mormon 
“menyembunyikan di Bukit Kumora semua catatan 
yang telah dipercayakan kepada[nya] oleh tangan 
Tuhan,” kecuali beberapa lempengan yang dia berikan 
kepada putranya, Moroni. (Mormon 6:6). Kemudian 
dia memimpin orang- orang Nefi dalam pertempuran 
besar terakhir melawan orang- orang Laman. Sebelum 
Mormon meninggal, dia mengarahkan Moroni untuk 
menuntaskan catatannya. Moroni menambahkan 
tulisan- tulisan yang meliputi pasal 8–9 dari kitab ini.
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“Sementara saya kadang- kadang menye-
sal bahwa orang- orang tidak menyebut 
gereja ini dengan namanya yang benar, 
saya bahagia bahwa nama julukan yang 
mereka gunakan adalah salah satu 
kehormatan besar yang dibuat sedemi-

kian rupa oleh seorang pria yang luar biasa dan sebuah 
kitab yang memberikan kesaksian yang tiada tara 
mengenai Penebus dunia.

Siapa pun yang mengetahui pria Mormon ini, melalui 
membaca dan merenungkan perkataannya, siapa pun 
yang membaca harta karun sejarah yang berharga ini 
yang sebagian besar dihimpun dan disimpan olehnya, 
akan mengetahui bahwa Mormon bukanlah sebuah 
kata yang hina, tetapi itu merepresentasikan kebaikan 
terbaik—kebaikan yang berasal dari Allah” (“Mormon 
Should Mean ‘More Good,’” Ensign, November 1990, 
52–53).

Mormon, sang nabi, dilahirkan pada sebuah zaman 
ketika hampir setiap orang di negeri itu hidup dalam 
kejahatan. Pada zaman ini seorang Nabi yang bernama 
Amaron diperintahkan untuk menyembunyikan semua 
catatan sakral (lihat 4 Nefi 1:47–49). Amaron mengun-
jungi anak laki- laki yang pada waktu itu berumur 10 
tahun, Mormon, dan memberikan petunjuk kepadanya 
mengenai tanggung jawabnya di waktu mendatang 
terhadap catatan- catatan itu. Bacalah Mormon 1:2, 
dan carilah kata atau ungkapan yang Amaron gunakan 
untuk menggambarkan Mormon muda.

Satu kata yang Amaron gunakan untuk menggam-
barkan Mormon adalah bersungguh- sungguh. Kata 
bersungguh- sungguh berarti serius, khusyuk, benar, 
atau saleh. Anda mungkin ingin menulis definisi ini di 
pinggir tulisan suci Anda. Apa topik atau situasi dalam 
kehidupan yang Anda pikir mengenainya Anda hen-
daknya bersungguh- sungguh? Adalah penting untuk 
memahami bahwa orang yang bersungguh- sungguh 
dapat bersenang- senang dan tertawa, tetapi mereka 
memahami kapan itu pantas untuk menjadi periang 
dan kapan itu pantas untuk menjadi lebih serius. 

Amaron juga menggambarkan Mormon sebagai anak 
yang “cepat mengamati” (Mormon 1:2). Menurut 
Anda apakah artinya menjadi cepat mengamati? 
Penatua David A. Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul 
menjelaskan bahwa kata mengamati digunakan dalam 
tulisan suci dalam dua cara:

“[Sebuah] karunia rohani yang tampaknya sederhana 
dan barangkali kurang dihargai—kemampuan untuk 
menjadi ‘cepat mengamati’ (Mormon 1:2)—amatlah 
penting bagi Anda dan bagi saya di dunia tempat kita 
tinggal sekarang dan kelak akan tinggal ….

Mohon pertimbangkan makna karunia rohani yang 
penting ini. Seperti yang digunakan dalam tulisan suci, 
kata mengamati memiliki dua penggunaan utama. Satu 
penggunaan menunjukkan ‘memandang’ atau ‘meli-
hat’ atau ‘memerhatikan’—sebagaimana kita pelajari 
dalam Yesaya 42:20 ….

Penggunaan kedua dari kata mengamati menunjuk-
kan ‘mematuhi’ atau ‘menaati’—seperti yang terbukti 
dalam [Ajaran dan Perjanjian 54:6] ….

Dengan demikian ketika kita cepat mengamati, kita 
dengan segera memandang atau memerhatikan dan 
mematuhi. Kedua unsur dasar ini—memandang dan 
mematuhi—adalah penting untuk menjadi cepat 
mengamati. Dan Nabi Mormon adalah teladan yang 
mengesankan tentang karunia ini dalam tindakan” 
(“Quick to Observe,” Ensign, Desember 2006, 31–32).

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
pemikiran Anda tentang bagaimana ciri karakter dari ce-

pat mengamati ini dapat menolong Anda dalam kehidupan 
Anda sehari- hari.

Bacalah Mormon 1:3–5, dan identifikasikan petunjuk 
Amaron kepada Mormon. Bagaimana ciri karakter 
Mormon menjadi bersungguh- sungguh dan cepat 
mengamati dapat menolongnya dalam memenuhi 
tanggung jawab ini?
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Mormon 1:6–19
Mormon dilarang oleh Tuhan untuk berkhotbah karena 
pemberontakan orang- orang yang disengaja
Pernahkah Anda kehilangan sesuatu yang sangat 
berharga? Saat masih dalam masa mudanya, Mormon 
menyaksikan sejumlah pertempuran antara orang- 
orang Nefi dan orang- orang Laman serta penyebaran 
kejahatan besar di negeri itu (lihat Mormon 1:6–13). 
Karena kejahatan orang- orang Nefi sedemikian besar, 
Mormon mencatat bahwa mereka kehilangan banyak 
karunia berharga dari Tuhan.

 2. Buatlah dua kolom dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda. Berilah judul kolom pertama “Karunia yang Hi-

lang dari Orang- Orang Nefi.” Bacalah Mormon 1:13–14, 18, dan 
carilah karunia- karunia apa yang Tuhan ambil dari orang- orang 
Nefi. Tulislah temuan- temuan Anda dalam kolom pertama. Beri-
lah judul kolom kedua “Mengapa Tuhan Mengambil Karunia- 
Karunia- Nya.” Bacalah Mormon 1:14, 16–17, 19, dan carilah 
alasan mengapa Tuhan mengambil karunia- karunia- Nya dari 
orang- orang Nefi. Tulislah temuan- temuan Anda dalam kolom ke-
dua.

Dari ayat- ayat ini kita dapat belajar bahwa kejahatan 
dan ketidakpercayaan menghalau karunia- karunia 
Tuhan dan pengaruh Roh Kudus. Meskipun pem-
berontakan orang- orang Nefi sangat hebat, asas ini 
juga berlaku bagi kita secara individu ketika kita tidak 
mematuhi perintah- perintah Allah.

Jika Anda hidup pada zaman Mormon, karunia- 
karunia Allah yang mana yang disebutkan dalam 
Mormon 1:13–14, 18 yang akan paling Anda sesali 
kehilangannya?    
 

Bacalah Mormon 1:15, dan carilah apa yang Mormon 
alami saat sisa orang- orang Nefi kehilangan karunia 
Roh Kudus dan karunia- karunia lainnya dari Allah. 
Menurut Anda bagaimanakah Mormon dapat memiliki 
pengalaman- pengalaman rohani meskipun dia berada 
di tengah kejahatan yang besar?

Mormon 2:1–15
Mormon memimpin pasukan orang Nefi dan berdukacita 
atas kejahatan mereka
Pertimbangkan skenario berikut: Seorang pria berumur 
30 tahun di rumah bersama orangtuanya dan memilih 
untuk tidak mencari kerja. Alih- alih, dia hidup dari 
pekerjaan orangtuanya dan menghabiskan waktunya 
dalam kegiatan- kegiatan yang tidak produktif seperti 
melewatkan sebagian besar waktunya bermain video 
game. Bandingkan skenario ini dengan gambaran ten-
tang anak laki- laki Mormon sewaktu Anda menelaah 
Mormon 2.

Bacalah Mormon 2:1–2, dan carilah tanggung jawab 
apa yang diberikan kepada Mormon dan berapa umur-
nya ketika dia menerimanya.

Tidak lama setelah penetapan Mormon sebagai pe-
mimpin pasukan orang Nefi, pasukan orang Laman 
menyerang orang- orang Nefi dengan kekuatan yang 
sedemikian rupa sehingga orang- orang Nefi ketakutan 
dan mundur. Orang- orang Laman menghalau mereka 
dari kota ke kota sampai orang- orang Nefi berkumpul 
di satu tempat. Pada akhirnya, pasukan Mormon me-
nahan orang- orang Laman dan menyebabkan mereka 
melarikan diri (lihat Mormon 2:3–9).

 3. Bacalah Mormon 2:10–15, dan carilah kondisi rohani 
orang- orang Nefi setelah pertempuran- pertempuran ini. 

Kemudian jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Mengapa orang- orang Nefi berdukacita?
 b. Menurut Mormon 2:14, bagaimana Mormon mengetahui 
bahwa dukacita mereka bukanlah indikasi dari pertobatan se-
jati?
 c. Apa perbedaan- perbedaan yang dapat Anda lihat dalam Mor-
mon 2:13–14 antara mereka yang berdukacita untuk pertobatan 
dan mereka yang dukacitanya menuntun pada kutukan (menjadi 
terhenti dalam kemajuan mereka)?

Ayat- ayat ini mengajarkan bahwa jika dukacita kita 
bagi dosa adalah untuk pertobatan, itu akan me-
nuntun kita untuk datang kepada Kristus dengan 
rendah hati. Itu juga mengilustrasikan asas bahwa 
dukacita yang hanya untuk akibat dosa menuntun 
pada kutukan (menjadi terhenti dalam kemajuan 
kita menuju kehidupan kekal).

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana seseorang yang telah berdosa mungkin memper-
lihatkan dukacita duniawi—jenis dukacita yang menuntun pada 
kutukan?
 b. Bagaimana seseorang yang telah berdosa mungkin menyata-
kan jenis dukacita yang menuntun pada pertobatan?

Renungkan bagaimana Anda menanggapi ketika 
Anda menyadari Anda telah membuat kesalahan atau 
berdosa. Jika Anda datang kepada Juruselamat dengan 
rendah hati dan bertobat, Anda dapat mengalami ke-
damaian dan diperdamaikan dengan Allah.

Mormon 2:16–29
Mormon mendapatkan lempengan- lempengan dan 
mencatat sebuah laporan tentang kejahatan bangsanya
Sewaktu pertempuran- pertempuran melawan orang- 
orang Laman berlanjut, Mormon mendapati dirinya di 
dekat bukit di mana Amoron telah menyembunyikan 
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catatan- catatan orang Nefi. Dia memindahkan 
lempengan- lempengan Nefi dan mulai mencatat apa 
yang telah dia amati di antara orang- orang sejak waktu 
dia masih kanak- kanak (lihat Mormon 2:16–18). Baca-
lah Mormon 2:18–19, dan tandai beberapa ungkapan 
yang menguraikan kondisi rohani yang ada selama 
Mormon tumbuh dewasa.

Dari apa yang telah Anda pelajari tentang Mormon, 
mengapa Anda pikir dia yakin bahwa dia akan “di-
angkat pada hari terakhir”? (Mormon 2:19). (Dalam 
konteks ini, “diangkat pada hari terakhir” berarti 
dipermuliakan—dibangkitkan dengan tubuh selestial 
dan dibawa ke hadirat Allah untuk tinggal bersama- 
Nya selamanya).   
 

Kehidupan Mormon adalah kesaksian bahwa kita 
dapat memilih untuk hidup dengan saleh bahkan 
dalam sebuah masyarakat yang jahat.

Pertimbangkan nasihat berikut: “Anda bertanggung 
jawab untuk pilihan- pilihan yang Anda buat. Allah 
peduli terhadap Anda dan akan membantu Anda 
membuat pilihan- pilihan yang baik, bahkan jika 
keluarga dan teman- teman Anda menggunakan hak 
pilihan mereka dengan cara yang tidak benar. Milikilah 
keberanian moral untuk berdiri kukuh dalam mema-
tuhi kehendak Allah, bahkan jika Anda harus berdiri 
sendirian. Ketika Anda melakukan ini, Anda menjadi 
teladan bagi orang lain untuk diikuti” (Untuk Kekuatan 
Remaja [buklet, 2011], 2).

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang suatu waktu ketika Anda melihat seorang teman 

atau anggota keluarga berdiri teguh dalam mematuhi kehendak 
Allah bahkan ketika orang lain tidak. Tulislah juga pemikiran 
Anda tentang bagaimana teladan orang itu dan teladan Mormon 
bermanfaat bagi Anda.

Moto Remaja Putri adalah “Berdiri untuk Kebenaran 
dan Kesalehan.” Baik Anda adalah seorang remaja 
putri maupun seorang remaja putra, pikirkan tentang 
sebuah bidang spesifik dalam kehidupan Anda di 
mana Anda dapat lebih bertekad untuk berdiri bagi 
apa yang benar. Tuhan akan menolong Anda sewaktu 
Anda berusaha untuk berdiri untuk apa yang benar 
bahkan ketika orang- orang lain di sekitar Anda mung-
kin tidak.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mormon 1–2 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 28: HARI 3

Mormon 3–6
Pendahuluan
Setelah merebut kembali tanah- tanah mereka dari 
orang- orang Laman, orang- orang Nefi kembali 
mempersiapkan diri untuk pertempuran. Mormon 
memohon kepada orang- orang Nefi untuk bertobat; 
alih- alih, mereka sesumbar atas kekuatan mereka 
sendiri dan bersumpah untuk membalaskan dendam 
para saudara mereka yang telah gugur. Karena Tuhan 
telah melarang umat- Nya untuk mencari pembalasan 
dendam, Mormon menolak untuk memimpin pasukan 
mereka, dan mereka dikalahkan. Sewaktu orang- orang 
Nefi bersikeras dalam kejahatan, Allah mencurahkan 
penghakiman- Nya ke atas mereka dan orang- orang 
Laman mulai menyapu mereka dari bumi. Pada akhir-
nya, Mormon kembali memimpin orang- orang Nefi 
dalam pertempuran, tetapi karena mereka menolak 
untuk bertobat, mereka dihancurkan oleh orang- 
orang Laman. Mormon meratapi kejatuhan mereka 
dan ketidakbersediaan mereka untuk kembali kepada 
Yesus Kristus. Dia bernubuat bahwa catatan tentang 
orang- orang itu akan tampil pada hari terakhir, dan 
dia mendorong mereka yang akan membacanya untuk 
bertobat dan mempersiapkan diri bagi penghakiman 
mereka sendiri di hadapan Allah.

Mormon 3–4
Karena orang- orang Nefi meningkat dalam kejahatan, 
Mormon menolak untuk memimpin pasukan mereka, dan 
orang- orang Laman mulai menyapu habis orang- orang Nefi 
dari bumi
Pernahkah Anda merasa bahwa Tuhan ingin Anda 
mengubah sesuatu dalam kehidupan Anda? Apakah 
Anda pikir Dia telah mendorong atau menolong Anda 
untuk mengubah sesuatu dalam kehidupan Anda 
tanpa Anda menyadarinya?

Selama zaman Mormon, orang- orang Nefi sering kali 
lalai menyadari atau menghargai bagaimana Tuhan 
memengaruhi pertempuran- pertempuran mereka 
melawan orang- orang Laman. Setelah orang- orang 
Nefi membuat kesepakatan dengan orang- orang 
Laman dan para perampok Gadianton, Tuhan membi-
arkan mereka mengalami masa 10 tahun tanpa konflik. 
Selama tahun- tahun itu mereka mempersiapkan diri 
secara jasmani untuk serangan- serangan yang akan 
datang (lihat Mormon 2:28; 3:1).

Bacalah Mormon 3:2–3, dan carilah sebuah cara 
yang lebih penting dimana Tuhan ingin orang- orang 
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Nefi persiapkan diri untuk serangan orang- orang 
Laman. Bagaimana orang- orang Nefi menanggapi? 
Menurut Mormon 3:3, mengapa Tuhan membiarkan 
orang- orang Nefi tetap hidup dalam pertempuran- 
pertempuran terkini mereka terlepas dari kejahatan 
mereka?    
 

Seperti yang tercatat dalam Mormon 3:4–8, Tuhan me-
lindungi orang- orang Nefi dua kali lagi dalam pertem-
puran. Satu kebenaran bersifat ajaran yang dapat kita 
pelajari dari urusan Tuhan dengan bangsa Nefi yang 
jahat adalah bahwa dalam belas kasihan- Nya, Tuhan 
memberi kita kesempatan yang cukup untuk ber-
tobat dari dosa- dosa kita. Kesempatan- kesempatan 
ini adalah bukti kesabaran dan kebaikan hati Allah 
serta hasrat- Nya agar semua anak- Nya hidup dalam 
cara yang sedemikian rupa untuk memenuhi syarat 
untuk memperoleh berkat- berkat penuh Pendamaian.

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda (Anda boleh menja-

wabnya dalam jurnal pribadi Anda jika jawabannya sakral atau 
bersifat rahasia):
 a. Bagaimana Tuhan telah mendorong Anda untuk bertobat dan 
memberi Anda kesempatan untuk melakukannya? Apakah ini 
mengajar Anda tentang karakter- Nya?
 b. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk mencegah dari 
mengabaikan atau mengeraskan hati Anda terhadap dorongan 
ini, sebagaimana yang orang- orang Nefi lakukan dalam Mormon 
3:3?

Kesempatan dan ajakan dari Tuhan untuk membuat 
perubahan dalam kehidupan Anda dapat datang lebih 
sering daripada yang mungkin Anda sadari. Misalnya, 
itu mungkin datang ketika Anda mengambil sakramen 
atau ketika Anda merasakan dorongan dari Roh Kudus 
untuk memperbaiki diri Anda sendiri atau melayani 
orang lain. Sewaktu Anda mencari kesempatan- 
kesempatan itu dan menanggapi dengan membuat 
perubahan dengan segera, Anda akan mengundang 
kuasa penebusan Tuhan ke dalam kehidupan Anda. 
Untuk menolong Anda memahami penolakan orang- 
orang Nefi pada usaha Tuhan untuk menjangkau me-
reka, bacalah Mormon 3:9–10 dan carilah bagaimana 
mereka menanggapi banyaknya kemenangan mereka 
atas orang- orang Laman. (Sewaktu Anda membaca, 
mungkin bermanfaat untuk mengetahui kata memba-
laskan dendam dalam ayat 9 berarti melakukan pemba-
lasan dendam atas suatu kerugian).

Bagaimana tanggapan orang- orang Nefi menyusul 
kemenangan- kemenangan mereka atas orang- orang 
Laman? Bacalah Mormon 3:11–13, dan temukan 
tanggapan Mormon terhadap sumpah pasukan untuk 
mencari pembalasan (pembalasan dendam).

Mormon telah memimpin pasukan orang Nefi selama 
lebih dari 30 tahun, terlepas dari kejahatan mereka 
yang terang- terangan. Apakah penolakan Mormon 
untuk memimpin pasukan pada waktu itu mengajar-
kan kepada kita tentang keseriusan dalam mencari 
pembalasan?   
 

Bacalah Mormon 3:14–16, dan tandai ungkapan yang 
mengutarakan apa yang Tuhan ajarkan kepada Mor-
mon tentang pembalasan dendam (atau mencari 
pembalasan). Satu kebenaran yang kita pelajari dari 
ayat- ayat ini adalah bahwa  Tuhan melarang kita 
untuk mencari pembalasan dendam.

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Pernahkah Anda ingin mencari pembalasan dendam atau 
membalas seseorang atas sesuatu yang orang itu lakukan ke-
pada Anda? Mengapa Anda pikir ini adalah tanggapan yang ber-
bahaya atau tidak baik? Menurut Anda, siapa yang akan paling 
dirugikan oleh upaya balas dendam Anda?
 b. Mengapa hendaknya kita membiarkan penghakiman dan 
pembalasan dalam tangan Tuhan alih- alih mengambil hal itu ke 
atas diri kita sendiri?

Walaupun kita mungkin tahu kita hendaknya menge-
sampingkan perasaan pembalasan dan memiliki hasrat 
untuk melakukannya, sering kali dapat menjadi tan-
tangan untuk mengatasi perasaan ini ketika muncul. 
Sewaktu Anda membaca nasihat berikut dari Presiden 
James E. Faust dari Presidensi Utama, garis bawahi 
ungkapan yang menolong Anda mengetahui apa yang 
dapat Anda lakukan untuk mengatasi perasaan pem-
balasan ketika Anda menghadapinya:

“Kita perlu mengakui dan mengenali 
perasaan- perasaan amarah. Akan diperlu-
kan kerendahan hati untuk melakukan 
ini, tetapi jika kita mau berlutut dan 
memohon kepada Bapa Surgawi bagi 
perasaan pengampunan, Dia akan 

membantu kita. Tuhan menghendaki kita ‘untuk 
mengampuni semua orang’ [A&P 64:10] demi keba-
ikan kita sendiri karena ‘rasa benci menghalangi 
pertumbuhan rohani’ [Orson F. Whitney, Gospel Themes 
(1914), 144]. Hanya ketika kita membersihkan diri kita 
dari kebencian dan kegetiran Tuhan memberikan 
ketenangan ke dalam hati kita ….

… Ketika tragedi menimpa, kita sebaiknya tidak 
menanggapi dengan mencari pembalasan dendam 
pribadi, melainkan membiarkan keadilan berjalan, 
dan kemudian membiarkannya pergi. Tidaklah mudah 
untuk membiarkan pergi dan mengosongkan hati kita 
dari kebencian yang timbul. Juruselamat telah me-
nawarkan kepada kita semua kedamaian yang indah 
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melalui Pendamaian- Nya tetapi ini bisa datang hanya 
ketika kita mau membuang perasaan- perasaan negatif 
akan kemarahan, iri hati, atau pembalasan dendam. 
Bagi kita semua yang mengampuni ‘mereka yang ber-
salah terhadap kita’ [Terjemahan Joseph Smith, Matius 
6:13], bahkan mereka yang melakukan kejahatan 
serius, Pendamaian membawa kedamaian dan peng-
hiburan” (“Kuasa Penyembuhan dari Pengampunan,” 
Ensign atau Liahona, Mei 2007, 69).

Renungkan bagaimana Anda dapat menerapkan 
nasihat ini untuk membiarkan pergi dendam, amarah, 
atau perasaan tidak baik apa pun yang mungkin Anda 
miliki terhadap orang lain.

Setelah menolak untuk memimpin pasukan orang 
Nefi, Mormon mengalihkan perhatiannya dengan me-
nulis bagi mereka yang akan membaca perkataannya 
pada zaman terakhir. Dia ingin kita masing- masing 
bertobat dan mempersiapkan diri untuk “berdiri di 
hadapan kursi penghakiman Kristus” (lihat Mormon 
3:18–22).

Bacalah Mormon 4:1–2, dan carilah apa yang terjadi 
pada pasukan orang Nefi sewaktu mereka mencari 
pembalasan dendam ke atas orang- orang Laman. 
Bacalah Mormon 4:4, dan carilah mengapa pasukan 
orang Nefi tidak berjaya (menang). Bacalah Mormon 
4:5, dan identifikasikan kebenaran apa pun tentang 
akibat dari bersikeras dalam kejahatan. Apakah yang 
Anda temukan?   
  
 

Salah satu kebenaran yang mungkin telah Anda lihat 
adalah bahwa penghakiman Allah akan menda-
tangi yang jahat. Sering kali “adalah melalui yang 
jahat maka yang jahat dihukum” (Mormon 4:5). 
Yang jahat menolak pertolongan Allah dan menolak 
mencari perlindungan ilahi- Nya. Bacalah Mormon 
4:11–14, 18, dan carilah bagaimana penghakiman Allah 
dicurahkan ke atas orang- orang Nefi.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Menurut pendapat Anda, apakah bagian yang paling menye-
dihkan dari situasi orang Nefi dalam Mormon 3–4?
 b. Bagaimana ajaran atau kebenaran yang telah Anda telaah 
sejauh ini hari ini mungkin saling terkait? (Pertimbangkan hu-
bungan antara pertobatan, pembalasan dendam, dan pengha-
kiman Allah).

Renungkan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan untuk 
menerapkan kebenaran ini.

Mormon 5–6
Mormon memutuskan untuk memimpin kembali pasukan 
Nefi, tetapi orang- orang Laman berjaya; Mormon meratapi 
kehancuran bangsanya
Adakah perbedaan antara dukacita yang mungkin 
mengiringi kematian seseorang yang telah menjalan-
kan kehidupan saleh dan seseorang yang meninggal 
yang hidup dengan jahat? Menurut Anda apakah 
perbedaannya?

Setelah lebih dari 13 tahun menolak untuk memimpin 
pasukan orang Nefi, Mormon kembali mengambil 
komando. Meskipun demikian, dia memimpin me-
reka tanpa harapan karena orang- orang menolak 
untuk bertobat dan memohon kepada Tuhan untuk 
pertolongan- Nya. Setelah memukul mundur sejum-
lah kecil serangan orang Laman, orang- orang Nefi 
melarikan diri. Mereka yang tidak dapat melarikan diri 
dengan cukup cepat dihancurkan. Mormon menulis 
sepucuk surat kepada raja orang- orang Laman me-
minta agar dia memberikan waktu bagi orang- orang 
Nefi berkumpul untuk satu pertempuran terakhir (lihat 
Mormon 5:1–7; 6:1–6).

Bacalah Mormon 6:7–11, dan berusahalah memahami 
dukacita Mormon sewaktu dia menyaksikan kehan-
curan bangsanya. Mengapa Anda pikir kematian dapat 
menjadi menakutkan bagi mereka yang hidup dengan 
jahat?   
 

 4. Bacalah Mormon 6:16–22, dan jawablah pertanyaan- 
pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci 

Anda:
 a. Mengapa para nabi, pemimpin, dan orangtua sangat tekun 
mendorong kita untuk bertobat?
 b. Bagaimana harapan akan pelukan Tuhan menolong Anda un-
tuk bertobat? (lihat Mormon 6:17).

Renungkan apakah ada sesuatu yang Tuhan inginkan 
Anda untuk bertobat sekarang juga dalam kehidupan 
Anda. Anda mungkin ingin menulis tentang ini dalam 
jurnal pribadi Anda dan menetapkan gol untuk men-
capainya.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mormon 3–6 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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UNIT 28: HARI 4

Mormon 7:1–8:11
Pendahuluan
Setelah pertempuran terakhir antara orang- orang Nefi 
dan orang- orang Laman, Mormon menulis untuk 
keturunan yang akan datang dari orang- orang dalam 
Kitab Mormon tentang pentingnya mengetahui siapa 
mereka dan apa yang harus mereka lakukan untuk di-
selamatkan. Dengan kasih yang besar bagi keturunan 
masa depan musuhnya, Mormon mengajarkan pen-
tingnya mengikuti Injil Yesus Kristus, yang mungkin 
“baik- baik saja denganmu pada hari penghakiman” 
(Mormon 7:10). Setelah Mormon meninggal, Moroni 
ditinggalkan sendiri menuliskan tentang kehancuran 
bangsanya.

Mormon 7
Dalam kesaksian terakhir Mormon, dia mendesak sisa 
orang- orang Laman untuk percaya kepada Yesus Kristus 
dan mengikuti Injil- Nya
Dalam Mormon 6 Anda belajar bahwa ada 230.000 
korban orang Nefi dalam pertempuran terakhir me-
lawan orang- orang Laman. Bayangkan bahwa Anda 
selamat dari pertempuran besar seperti ini, tetapi 
teman- teman dan keluarga Anda tidak. Bagaimana 
perasaan Anda terhadap keturunan orang- orang yang 
membunuh orang- orang yang Anda kasihi dan me-
naklukkan bangsa Anda? Bacalah Mormon 7:1–4, dan 
carilah apa yang Mormon tuliskan kepada keturunan 
orang- orang Laman.

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apakah yang Mormon inginkan orang- orang Laman dan ke-
turunan mereka untuk ketahui?
 b. Bagaimana ini dibandingkan dengan apa yang Anda pikirkan 
yang mungkin Anda rasakan tentang keturunan orang- orang 
yang telah membunuh teman- teman dan keluarga Anda dalam 
situasi yang dibayangkan itu? 
 c. Apa sifat Juruselamat yang Anda lihat dalam tanggapan Mor-
mon kepada musuhnya?

Mormon melanjutkan menulis kepada keturunan 
orang- orang Laman. Bacalah Mormon 7:5–7, dan tan-
dai sedikitnya tiga kebenaran yang diimbau Mormon 
kepada keturunan orang- orang Laman untuk percaya 
tentang Juruselamat, Yesus Kristus.

 2. Pilihlah salah satu kebenaran tentang Yesus Kristus 
yang Anda identifikasikan, dan tulislah dalam jurnal 

penelaahan tulisan suci Anda bagaimana memercayai ajaran itu 
telah memengaruhi kehidupan Anda.

Mormon mungkin pernah merasa dibenarkan dalam 
menulis perkataan penghukuman kepada orang- orang 
Laman yang telah membunuh sedemikian banyak dari 
bangsanya, tetapi karena pengetahuannya tentang 
kebenaran, dia menulis untuk mengajar mereka apa 
yang harus mereka (dan kita) lakukan untuk menjadi 
tak bersalah di hadapan Allah di meja penghakiman. 
Bacalah Mormon 7:8–10, dan identifikasikan apa yang 
Mormon persaksikan agar seseorang harus lakukan. 
Anda mungkin ingin menandai apa yang Anda identi-
fikasikan dalam tulisan suci Anda.

Ayat- ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan mena-
warkan keselamatan bagi semua orang dan akan 
menebus mereka yang menerima asas- asas dan 
tata cara- tata cara Injil- Nya. Anda mungkin ingin 
menuliskan asas ini dalam tulisan suci Anda. Perha-
tikan bahwa Mormon mengajarkan bahwa cara kita 
mengetahui bagaimana menjalankan asas ini adalah 
melalui penelaahan tulisan suci kita (lihat Mormon 
7:8). Mungkin bermanfaat untuk memahami ung-
kapan “catatan ini” merujuk pada Kitab Mormon, dan 
“catatan yang akan sampai kepada orang- orang bukan 
Israel dari orang- orang Yahudi” merujuk pada Alkitab. 
Dengan cara serupa, “ini” dalam Mormon 7:9 merujuk 
pada Kitab Mormon, dan “itu” merujuk pada Alkitab. 
Anda mungkin ingin menandai perbedaan- perbedaan 
ini dalam tulisan suci Anda.

Sewaktu Anda mengakhiri Mormon 7, gunakan 
beberapa saat untuk merenungkan teladan Mormon 
tentang kasih amal dan belas kasih seperti Kristus 
dalam menulis pesan harapan dan dorongan seperti 
itu kepada keturunan dari mereka yang adalah musuh 
bebuyutannya.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, catatlah 
pemikiran Anda tentang pertanyaan berikut: Bagaimana 

saya dapat mengikuti teladan Mormon dan memperlakukan 
orang lain, termasuk mereka yang mungkin menindas saya, da-
lam cara yang mencerminkan nilai kekal mereka?

Mormon 8:1–11
Moroni menuliskan tentang kematian ayahnya, kehancuran 
bangsanya, dan kesendiriannya
Pikirkan tentang waktu ketika Anda seorang diri. 
Bagaimana perasaan Anda tentang berada seorang 
diri? Bayangkan berada seorang diri selama bertahun- 
tahun.

Perhatikan tanggal dalam ringkasan pasal atau 
pada bagian bawah dari halaman dalam Mormon 7 
dan 8. Berapa tahun berlalu antara zaman Mormon 
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menuliskan perkataan terakhirnya dalam pasal 7 
dan ketika Moroni mulai menulis pada lempengan- 
lempengan dalam pasal 8? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bacalah Mormon 8:1–2, dan carilah apa yang terjadi 
setelah perang besar di Kumora. Kemudian bacalah 
Mormon 8:3–9 dan tandai ungkapan yang menggam-
barkan keadaan Moroni setelah kehancuran bangsa-
nya. Renungkan akan bagaimana perasaan Anda jika 
Anda berada dalam keadaan yang serupa.

Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda merasa seo-
rang diri dalam kepercayaan atau standar Anda. Apakah 
kebulatan tekad Anda untuk mengikuti Juruselamat 
dan menaati perintah- perintah- Nya selama waktu itu 
bertambah, tetap sama, atau berkurang? Mengapa?

Lihat kembali dalam Mormon 8:1, 3 untuk menemukan 
apa yang Moroni putuskan untuk lakukan terlepas dari 
keadaannya. Teladan Moroni mengilustrasikan bahwa 
bahkan ketika Anda berada seorang diri, Anda da-
pat memilih untuk tetap setia. Anda mungkin ingin 
menuliskan kebenaran ini dalam tulisan suci Anda.

Ada orang- orang lain dalam Kitab Mormon, yang, 
seperti Moroni, tetap setia bahkan ketika seorang diri. 
Abinadi berdiri dan bersaksi seorang diri di hadapan 
Raja Nuh dan para imamnya (lihat Mosia 12–17). Alma 

adalah satu- satunya imam yang memercayai perkataan 
Abinadi dan berusaha untuk membelanya (lihat Mosia 
17:1–4).

Penatua Richard G. Scott membagikan cerita berikut 
tentang seorang remaja putra yang memilih untuk 
setia bahkan ketika berdiri seorang diri:

“Pertimbangkan teladan dari remaja putra 
[ini]. Melewati tahun- tahun itu saya 
memerhatikan bagaimana orangtuanya 
telah mengajar dia sejak masih kecil 
untuk menjalankan perintah- perintah 
Allah dengan teguh. Melalui teladan dan 

ajaran, mereka mengasuhnya, bersama anak- anak 
mereka lainnya, dalam kebenaran. Mereka melakukan 
pengembangan disiplin dan pengurbanan untuk 
mendapatkan gol- gol yang layak. Remaja putra ini 
memilih berenang untuk menanamkan sifat- sifat itu 
dalam karakternya. Sesi- sesi latihan di pagi hari 
menuntut disiplin dan pengurbanan. Berkali- kali dia 
unggul dalam olahraga itu.

Kemudian datanglah tantangan—misalnya, pertemuan 
kejuaraan renang pada hari Minggu. Akankah dia 
berperan serta? Akankah dia merasionalisasi pengecua-
lian pada peraturannya untuk tidak berenang pada hari 
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Minggu untuk menolong timnya memenangi kejua-
raan? Tidak, dia tidak mau menyerah, bahkan di bawah 
tekanan kuat teman sebaya. Dia dilecehkan, bahkan 
dirundung secara fisik. Tetapi dia tidak mau menyerah. 
Penolakan dari teman- teman, kesepian, dan tekanan 
mendatangkan waktu- waktu kesedihan dan air mata. 
Tetapi dia tidak mau menyerah. Dia belajar dari peng-
alaman pribadi apa yang kita masing- masing harus 
ketahui, realitas nasihat Paulus kepada Timotius, ‘Setiap 
orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus 
Yesus akan menderita aniaya’ (2 Timotius 3:12). Selama 
tahun- tahun itu pola kehidupan saleh yang konsisten 
ini—yang dikembangkan dari ratusan keputusan yang 
benar, beberapa dalam menghadapi tantangan besar—
telah mengembangkan sebuah karakter kekuatan dan 
kemampuan. Sekarang, sebagai seorang misionaris, dia 
dihargai oleh teman- teman sebayanya atas kemam-
puannya bekerja, pengetahuannya tentang kebenaran, 
pengabdiannya yang teguh, dan kebulatan tekadnya un-
tuk membagikan Injil. Seseorang yang awalnya ditolak 
oleh teman- teman sebayanya, sekarang telah menjadi 
seorang pemimpin yang dihormati oleh teman- teman 
sebayanya” (“First Things First,” Ensign, Mei 2001, 8).

Bacalah Mormon 8:10–11, dan identifikasikan satu cara 
Tuhan mendukung Moroni dan Mormon (sebelum ke-
matiannya) selama keadaan sulit yang mereka hadapi. 
Dorongan berikut oleh Presiden Thomas S. Monson 
dapat menolong Anda dalam keputusan Anda untuk 
tetap setia bahkan ketika Anda seorang diri:

“Sementara kita menjalani kehidupan 
dari hari ke hari, hampir tidak bisa 
dielakkan bahwa iman kita akan ditan-
tang. Terkadang kita mungkin mendapati 
diri kita dikelilingi oleh orang lain namun 
kita menjadi bagian dari minoritas atau 

bahkan memiliki pendirian sendiri mengenai apa yang 
bisa diterima dan apa yang tidak. Apakah kita memiliki 
keberanian moral untuk berdiri teguh mempertahan-
kan keyakinan kita sendiri, bahkan meskipun dengan 
berbuat demikian kita harus berdiri sendiri? ….

… Semoga kita senantiasa berani dan siap untuk 
membela apa yang kita percayai, dan jika kita harus 
berdiri sendirian dalam prosesnya, semoga kita me-
lakukannya dengan demikian berani, diperkuat oleh 
pengetahuan bahwa dalam kenyataannya kita tidak 
pernah sendirian ketika kita berdiri bersama Bapa kita 
di Surga” (“Berani Berdiri Sendiri,” Ensign dan Liahona, 
November 2011, 60, 67).

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
jawaban atas pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Siapa lagi yang Anda kenal yang adalah teladan tentang ber-
diri setia bahkan ketika berdiri seorang diri?
 b. Bagaimana pernyataan Presiden Monson menolong Anda 
memutuskan untuk tetap setia bahkan ketika Anda seorang diri?

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mormon 7:1–8:11 dan menuntaskan pelajaran 
ini pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 29: HARI 1

Mormon 8:12–41
Pendahuluan
Setelah menuliskan tentang kehancuran bangsanya 
dan kematian ayahnya, Moroni bernubuat tentang 
tampilnya Kitab Mormon dan memperingatkan 
mereka yang akan mengecamnya. Moroni melihat 
bahwa catatan orang Nefi akan tampil pada sebuah 
zaman kejahatan besar, ketika banyak orang akan lebih 
mencintai harta duniawi daripada Allah. Dia bersaksi 
bahwa Kitab Mormon akan “amat berharga” (Mormon 
8:14) selama kondisi yang berbahaya secara rohani 
pada zaman terakhir.
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Mormon 8:12–32
Moroni bernubuat tentang tampilnya Kitab Mormon
Tulislah apa yang Anda percayai adalah beberapa karu-
nia yang terbesar yang pernah diberikan kepada Anda:  
  
  
 

Gunakan beberapa saat untuk memikirkan tentang 
mengapa karunia- karunia ini telah menjadi sebuah 
berkat bagi Anda.

Bacalah pernyataan berikut dari Presiden Ezra Taft 
Benson, “Saya ingin berbicara tentang salah satu 
karunia paling signifikan yang diberikan kepada dunia 
di zaman modern ini. Karunia yang saya pikirkan ini 
lebih penting daripada penemuan apa pun yang telah 
datang dari revolusi industri dan teknologi. Ini adalah 
karunia yang bernilai lebih besar bagi umat manusia 
daripada bahkan banyak kemajuan luar biasa yang 
telah kita lihat dalam pengobatan modern. Itu bernilai 
lebih besar bagi umat manusia daripada kemajuan 
penerbangan atau perjalanan angkasa luar. Saya berbi-
cara tentang karunia   
 .”

Menurut Anda apakah kira- kira karunia yang Presiden 
Benson rujuk?   
 

Moroni mengajarkan tentang karunia ini dalam Mor-
mon 8. Bacalah Mormon 8:12–14 untuk menemukan 
apa karunia itu. Ungkapan “catatan ini” merujuk pada 
Kitab Mormon. Kitab Mormon adalah karunia yang 
Presiden Benson bicarakan (lihat “Kitab Mormon—
Batu Kunci Agama Kita,” Liahona, Oktober 2011, 4). 
Tulislah Kitab Mormon dalam bagian kosong pada akhir 
pernyataan Presiden Benson.

Lihat kembali dalam Mormon 8:12–14 untuk meng-
identifikasi apa yang Moroni ajarkan tentang nilai 
Kitab Mormon. Apakah yang dia ajarkan tentang nilai 
keuangan dari lempengan- lempengan itu? Moroni 
menjelaskan bahwa sementara Tuhan tidak akan mem-
perkenankan lempengan- lempengan itu digunakan 
untuk keuntungan keuangan, tulisan- tulisan di atas 
lempengan- lempengan itu amatlah berharga.

Cara Kitab Mormon tampil dapat menolong kita 
memahami pentingnya kitab ini. Bacalah Mormon 
8:15–16, dan identifikasikan apa yang Moroni ajarkan 
tentang bagaimana Kitab Mormon akan tampil.

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Menurut Anda apakah artinya bahwa Kitab Mormon dapat 
ditampilkan hanya oleh seseorang yang memiliki “pandangan 
tunggal pada kemuliaan [Allah]”? (Mormon 8:15).
 b. Apakah artinya bagi Anda bahwa Kitab Mormon akan ditam-
pilkan “melalui kuasa Allah”? (Mormon 8:16). Bagaimana pera-
saan Anda tentang Kitab Mormon ketika Anda membaca 
perkataan Moroni dalam Mormon 8:16?

Moroni memperingatkan mereka yang akan me-
ngecam atau menentang Kitab Mormon. Carilah 
peringatan- peringatannya sewaktu Anda membaca 
Mormon 8:17–22. Mengapa penting bagi Anda untuk 
mengetahui bahwa “tujuan kekal Tuhan akan bergulir 
terus, sampai semua janji- Nya akan digenapi”? (Mor-
mon 8:22).

Moroni menjelaskan bahwa Tuhan telah membuat 
perjanjian dengan “para orang suci itu yang telah 
pergi sebelum aku” (Mormon 8:23)—termasuk para 
nabi seperti Nefi, Yakub, Enos, dan Alma. Tuhan telah 
membuat perjanjian bahwa Dia akan menampilkan 
perkataan para nabi ini pada zaman akhir. Sewaktu 
Anda menelaah Mormon 8:23–25, identifikasikan bagi 
siapa para nabi ini berdoa.

Para nabi ini berdoa bagi “saudara- saudara mereka” 
(Mormon 8:24), yang berarti orang- orang Laman dan 
keturunan mereka. Mereka juga berdoa bagi orang 
yang akan “menampilkan benda- benda ini” pada 
zaman akhir (Mormon 8:25; lihat juga Mormon 8:16), 
yang berarti Nabi Joseph Smith, yang dipilih untuk me-
nampilkan Kitab Mormon kepada dunia pada zaman 
akhir ini (lihat A&P 3:5–10). Banyak nabi zaman dahulu 
mengetahui tentang Joseph Smith dan berdoa untuk 
keberhasilannya menerjemahkan dan menerbitkan 
Kitab Mormon, dengan demikian menggenapi tujuan 
Allah (lihat Mormon 8:22, 24–25; A&P 10:46).

Presiden Boyd K. Packer, Presiden Kuorum Dua Belas 
Rasul, berbicara tentang peran yang Joseph Smith 
mainkan dalam menampilkan Kitab Mormon:
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“Menganggap bahwa [Joseph Smith] 
menghasilkan [Kitab Mormon] tanpa 
bantuan dan tanpa ilham adalah tidak 
masuk akal.

Kebenarannya adalah, secara sederhana, 
bahwa dia adalah seorang Nabi Allah—

tak lebih dan tak kurang apa pun!

Tulisan suci tidak datang sedemikian banyak dari 
Joseph Smith dibandingkan yang datang melalui dia. 
Dia adalah saluran yang melaluinya wahyu- wahyu di-
berikan. Sebaliknya dia adalah seorang manusia biasa, 
seperti halnya para nabi zaman dahulu dan seperti 
para nabi pada zaman kita ….

Nabi Joseph Smith adalah seorang anak laki- laki petani 
yang tak terpelajar. Membaca beberapa surat awalnya 
yang asli memperlihatkan bahwa dia agak tak terpoles 
dalam pengejaan dan tata bahasa serta dalam ungkapan.

Bahwa wahyu- wahyu datang melalui dia dalam suatu 
bentuk kesusastraan yang halus benar- benar adalah 
sebuah mukjizat” (“We Believe All That God Has 
Revealed,” Ensign, Mei 1974, 94).

Bayangkan bahwa Anda adalah Moroni, yang hidup 
kira- kira 1.600 tahun yang lalu dan melalui kuasa 
Allah diperkenankan untuk melihat zaman kita. 
Bacalah Mormon 8:35, dan pertimbangkan apa yang 
mungkin Anda pikirkan tentang kondisi rohani pada 
zaman kita. Kemudian bacalah Mormon 8:26–32, yang 
memuat uraian nubuat Moroni tentang zaman ketika 
Kitab Mormon akan tampil—zaman kita.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
dua atau lebih dari uraian- uraian Moroni tentang zaman 

kita. Tulislah juga mengapa Anda mendapati bahwa uraian- 
uraian khusus ini menarik dan sesuai zaman kita.

Mengenai Kitab Mormon, Presiden Ezra Taft Benson 
mengajarkan:

“Kita harus menjadikan Kitab Mormon 
sebagai fokus utama penelaahan kita 
[karena] itu ditulis bagi zaman kita. 
Orang- orang Nefi tidak pernah memiliki 
kitab itu; juga orang- orang Laman di 
zaman dahulu. Itu dimaksudkan bagi 

kita ….

Orang- orang Nefi tidak pernah memiliki kitab itu; juga 
orang- orang Laman di zaman dahulu. Itu dimaksud-
kan bagi kita ….

Karena mereka melihat zaman kita dan memilih hal- hal 
itu yang akan paling berguna bagi kita, bukankah sebaik 
itu pula cara kita hendaknya menelaah Kitab Mormon? 
Kita hendaknya terus- menerus menanyakan kepada 

diri kita sendiri, ‘Mengapa Tuhan mengilhami Mormon 
(atau Moroni atau Alma) untuk menyertakan itu dalam 
catatannya? Apa pelajaran yang dapat saya petik dari itu 
untuk menolong saya hidup di zaman dan masa ini?’” 
(“Kitab Mormon—Batu Kunci Agama Kita,” 6).

 3. Untuk merenungkan nilai Kitab Mormon bagi Anda 
secara pribadi, jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut 

dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Pikirkan tentang betapa akurat nubuat- nubuat Moroni ten-
tang kondisi zaman kita (lihat Mormon 8:26–32). Apakah yang 
diajarkan nubuat- nubuat ini kepada Anda tentang nilai Kitab 
Mormon untuk zaman kita?
 b. Mengapa Anda pikir Kitab Mormon adalah, sebagaimana 
Presiden Ezra Taft Benson ajarkan, “salah satu karunia paling 
signifikan yang diberikan kepada dunia di zaman modern ini”? 
(“Kitab Mormon—Batu Kunci Agama Kita,” 4).
 c. Jika seorang teman bertanya kepada Anda mengapa Kitab 
Mormon penting bagi Anda, bagaimana Anda akan menanggapi?

Mormon 8:33–41
Moroni melihat zaman terakhir dan mengecam kejahatan 
rohani pada zaman kita
Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda memerhati-
kan seseorang yang membutuhkan—seseorang dengan 
kebutuhan duniawi, emosi, sosial, atau rohani. Pertim-
bangkan apa yang Anda lakukan atau seharusnya laku-
kan untuk menolong orang itu. Renungkan mengapa 
Anda memilih untuk menolong atau tidak menolong 
orang itu. Mengapa Anda pikir orang kadang- kadang 
tidak menolong mereka yang membutuhkan?

Bacalah Mormon 8:36–41, dan carilah alasan- alasan 
yang Moroni berikan mengapa sebagian orang pada 
zaman terakhir tidak mau menolong mereka yang 
membutuhkan. Pertimbangkan untuk menandai 
alasan- alasan ini dalam tulisan suci Anda. Mungkin 
bermanfaat untuk memahami bahwa kata menghiasi 
berarti “mempercantik” atau “mendekorasi.”

Apa beberapa contoh tentang bagaimana kaum remaja 
zaman sekarang mungkin lebih mencintai benda- 
benda yang dapat dibeli dengan uang dan mengikuti 
kesenangan duniawi daripada menjadi murid sejati 
Yesus Kristus? Telaahlah Mormon 8:38, 41, dan identi-
fikasikan akibat yang akan orang- orang hadapi karena 
kesombongan, kejahatan, dan kelalaian mereka terha-
dap yang miskin dan yang membutuhkan.

 4. Tulislah sebuah asas dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda yang meringkas apa yang telah Anda pelajari 

dari Mormon 8:36–41.

Satu contoh tentang sebuah asas yang diajarkan dalam 
ayat- ayat ini adalah: Allah akan menganggap kita 
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bertanggung jawab atas bagaimana kita memperla-
kukan yang miskin dan mereka yang membutuh-
kan.

 5. Jawablah perta-
nyaan berikut dalam 

jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda: Apakah beberapa ke-
butuhan yang paling 
umum—duniawi, sosial, 
emosi, dan rohani—di antara 
kaum remaja di sekolah atau 
komunitas Anda? Kemudian 
pikirkan tentang sesuatu 
yang dapat Anda lakukan 
pada minggu yang akan da-
tang untuk mengurus seseo-
rang yang membutuhkan. 
Tulislah gol ini dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda.

 6. Tulislah yang beri-
kut di bawah tugas 

hari ini dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mormon 
8:12–41 dan menuntaskan pelajaran ini pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 29: HARI 2

Mormon 9
Pendahuluan
Moroni menyelesaikan catatan ayahnya dengan me-
minta mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus 
untuk berpaling kepada Allah melalui pertobatan. Dia 
mengajarkan bahwa Allah adalah Allah mukjizat yang 
tidak berubah. Dia juga mengajarkan bahwa mukjizat 
berakhir hanya ketika orang- orang berhenti memiliki 
iman. Dia mendorong seluruh umat manusia untuk 
berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus untuk 
menerima hal- hal yang mereka butuhkan.

Mormon 9:1–6
Moroni meminta mereka yang tidak percaya kepada Yesus 
Kristus untuk bertobat
Bayangkan apa yang mungkin Anda pikirkan dan ra-
sakan jika Anda harus masuk ke hadirat Allah hari ini. 

Menetapkan gol untuk me-
nerapkan apa yang Anda 
pelajari dapat menolong Anda 
bertindak dalam iman, belajar 
lebih banyak dari penelaahan 
Anda, dan maju secara ro-
hani. Carilah bimbingan Roh 
Kudus sewaktu Anda mene-
tapkan gol. Pastikan gol Anda 
menuntut upaya tetapi juga 
realistis dan dapat dicapai. Tu-
lislah secara spesifik apa yang 
akan Anda lakukan, kapan 
Anda berencana melakukan-
nya, dan bagaimana Anda 
berencana melakukannya.

Menetapkan Gol untuk 
Menerapkan Apa 
yang Anda Pelajari

Menurut Anda akan bagaimanakah perasaan orang- 
orang jahat di hadirat- Nya? Bacalah Mormon 9:1–5, 
dan perhatikan bahwa Moroni menguraikan apa yang 
pada akhirnya akan terjadi ketika orang- orang yang 
memilih untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus 
akhirnya dibawa ke hadirat Allah.

Presiden Joseph Fielding Smith menjelaskan bahwa 
banyak orang secara salah percaya bahwa mereka akan 
merasa nyaman di hadirat Allah bahkan jika mereka 
tidak pernah bertobat dari dosa- dosa mereka:

“Tidak dapat ada keselamatan tanpa 
pertobatan. Seseorang tidak dapat masuk 
ke dalam kerajaan Allah dalam dosa- 
dosanya. Akan menjadi hal yang sangat 
inkonsisten bagi seseorang untuk datang 
ke hadirat Bapa dan berdiam di hadirat 

Allah dalam dosa- dosanya ….

Saya pikir ada amat banyak orang di atas bumi, banyak 
dari mereka barangkali di dalam Gereja—setidaknya 
sebagian di dalam Gereja—yang memiliki gagasan 
bahwa mereka dapat melewati kehidupan ini dengan 
melakukan sebagaimana yang mereka senangi, me-
langgar perintah- perintah Tuhan, dan kelak pada akhir-
nya mereka akan pergi ke hadirat- Nya. Mereka pikir 
bahwa mereka akan bertobat, barangkali di dunia roh.

Mereka harus membaca perkataan Moroni ini: ‘Apakah 
kamu mengira bahwa kamu akan berdiam bersama- 
Nya [Kristus] di bawah kesadaran akan kesalahanmu? 
Apakah kamu mengira bahwa kamu dapat bahagia 
berdiam bersama Makhluk kudus itu, bilamana jiwamu 
tersiksa oleh kesadaran akan kesalahan bahwa kamu 
telah senantiasa melanggar hukum- hukum- Nya?

Lihatlah, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan 
lebih sengsara berdiam bersama Allah yang kudus 
dan adil, di bawah kesadaran akan kekotoranmu 
di hadapan- Nya, daripada kamu adanya berdiam 
bersama jiwa- jiwa yang terlaknat di neraka. Karena 
lihatlah, ketika kamu akan dibawa untuk melihat ke-
telanjanganmu di hadapan Allah dan juga kemuliaan 
Allah, dan kekudusan Yesus Kristus, itu akan menyu-
lut nyala api yang tak terpadamkan ke atas dirimu’ 
[Mormon 9:3–5]” (Doctrines of Salvation, disusun oleh 
Bruce R. McConkie, 3 jilid. [1954–1956], 2:195–96).

 1. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan 
tulisan suci Anda: Mengapa Anda pikir adalah keliru me-

nunggu untuk bertobat dalam kehidupan ini, percaya Anda dapat 
bertobat dalam kehidupan yang akan datang? (Anda mungkin 
ingin menggunakan apa yang Anda pelajari dari Mormon 9:1–5; 
Alma 12:14; dan Alma 34:32–34 dalam jawaban Anda).

Bacalah Mormon 9:6, dan carilah apa yang “tidak 
percaya” harus lakukan untuk menghindari kepedihan 
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Bacalah Mormon 9:20, dan carilah alasan- alasan 
mengapa sebagian orang mungkin tidak mengalami 
mukjizat.

Perkataan Moroni yang tercatat dalam Mormon 9:9–19 
mengajarkan asas ini: Karena Allah tak terubahkan, 
Dia akan memberikan mukjizat menurut iman 
anak- anak- Nya. Anda mungkin ingin menuliskan asas 
ini di sebelah Mormon 9:19–20 dalam tulisan suci Anda.

Kita dapat mengalami kuasa Allah yang ajaib dalam 
banyak cara dalam kehidupan kita. Setelah meninjau 
beberapa mukjizat besar yang diuraikan dalam tulisan 
suci, Sister Sydney S. Reynolds, yang melayani dalam 
presidensi umum Pratama, mengajarkan:

“Sama pentingnya seperti ‘mukjizat dahsyat’ adalah 
‘mukjizat pribadi’ yang lebih kecil yang mengajar kita 
masing- masing untuk memiliki iman kepada Tuhan. 
Ini datang sewaktu kita mengenali dan mengindahkan 
dorongan Roh dalam kehidupan kita ….

Saya percaya bahwa kita semua dapat memberikan 
kesaksian untuk mukjizat- mukjizat kecil ini. Kita 
mengetahui anak- anak yang berdoa memohon per-
tolongan untuk menemukan barang yang hilang dan 
menemukannya. Kita mengetahui para remaja yang 
mengumpulkan keberanian untuk berdiri sebagai 
saksi Allah dan merasakan topangan tangan- Nya. Kita 
mengetahui teman- teman yang membayar persepu-
luhan mereka dengan uang mereka yang terakhir dan 
kemudian, melalui mukjizat, mendapati diri mereka 
dapat membayar biaya sekolah mereka atau biaya 
sewa mereka atau entah bagaimana mendapatkan 

yang Moroni uraikan. Pertimbangkan untuk menan-
dai perkataan dalam Mormon 9:6 yang menguraikan 
kondisi orang- orang yang berpaling kepada Allah dan 
meminta pengampunan kepada- Nya. Dari ayat ini kita 
belajar: Jika kita mau bertobat dan berseru kepada 
Allah, kita akan menjadi tanpa noda ketika kita 
datang ke hadirat- Nya. Anda mungkin ingin me-
nuliskan asas ini dalam tulisan suci Anda atau jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah be-
berapa kalimat tentang bagaimana Anda membayangkan 

perasaan Anda di hadirat Allah jika Anda tahu bahwa Anda telah 
dijadikan murni dan tanpa noda melalui Pendamaian Juruselamat.

Melalui pertobatan dan kehidupan yang saleh, Anda 
dapat mempersiapkan diri untuk menjadi nyaman 
di hadirat Allah. Renungkan hal paling penting yang 
Anda rasakan yang dapat Anda lakukan sekarang 
untuk menjadi siap bertemu Allah.

Mormon 9:7–20
Moroni menyatakan bahwa Allah melakukan mukjizat dan 
menjawab doa- doa orang setia
Pernahkah Anda menyaksikan atau mengalami muk-
jizat? Tulislah definisi Anda tentang kata mukjizat:  
  
  
 

Lihatlah kata mukjizat dalam Bible Dictionary atau 
Penuntun bagi Tulisan Suci untuk mengklarifikasi 
atau menambah definisi Anda. Mengapa Anda pikir 
sebagian orang zaman sekarang tidak percaya pada 
mukjizat?

Seperti yang tercatat dalam Mormon 9:7–8, Moroni 
menulis kepada orang- orang pada zaman terakhir 
yang akan menyangkal bahwa Allah hidup, bahwa Dia 
memberikan wahyu- wahyu, dan bahwa Dia mencu-
rahkan karunia- karunia kepada yang setia. Moroni 
mengajar dengan sangat kuat bahwa ada seorang 
Allah dan bahwa Dia adalah yang sama “kemarin, hari 
ini, dan selamanya” (Mormon 9:9). Dia terus mela-
kukan mukjizat di antara orang- orang setia di segala 
zaman. Bacalah Mormon 9:9–11, 15–19, dan identifika-
sikan apa yang Moroni ajarkan tentang sifat Allah agar 
dia dapat menolong orang- orang percaya bahwa Allah 
masih melakukan mukjizat.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
apa yang Anda pelajari dari Mormon 9:9–11, 15–19 ten-

tang sifat Allah. Tulislah juga jawaban Anda atas pertanyaan ini: 
Apakah yang ayat- ayat ini ajarkan kepada Anda tentang kesedi-
aan dan kemampuan Allah untuk melakukan mukjizat dalam ke-
hidupan orang- orang zaman sekarang?
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yang menguraikan bagaimana Anda dapat menggunakan salah 
satu ajaran ini untuk meningkatkan doa- doa Anda sendiri.

Anda mungkin ingin menuliskan asas ini dalam tulisan 
suci Anda di dekat Mormon 9:27: Jika kita berdoa 
dalam iman kepada Bapa Surgawi dalam nama 
Yesus Kristus, Dia akan memberikan berkat- berkat 
kepada kita yang akan menolong kita mengerja-
kan keselamatan kita.

Sewaktu Moroni mengakhiri perkataannya, dia meng-
ungkapkan keprihatinan bahwa sebagian orang pada 
zaman terakhir akan menolak Kitab Mormon karena 
ketidaksempurnaan mereka yang menulisnya (lihat 
Mormon 9:30–34). Bacalah Mormon 9:35–37, dan ca-
rilah apa yang Moroni nyatakan tentang tujuan Kitab 
Mormon.

Pertimbangkan bagaimana tampilnya Kitab Mormon 
adalah bukti tambahan bahwa Allah adalah seorang 
Allah mukjizat dan bahwa Dia menjawab doa- doa.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Mormon 9 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

makanan bagi keluarga mereka. Kita dapat membagi-
kan pengalaman tentang doa- doa yang dijawab dan 
berkat- berkat imamat yang memberikan keberanian, 
mendatangkan penghiburan, atau kesehatan yang di-
pulihkan. Mukjizat- mukjizat harian ini memperkenal-
kan kita dengan tangan Tuhan dalam kehidupan kita” 
(“A God of Miracles,” Ensign, Mei 2001, 12).

 4. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang sebuah pengalaman yang Anda atau seseorang 

yang Anda kenal peroleh yang menegaskan bahwa Allah masih-
lah seorang Allah mukjizat zaman sekarang.

Mormon 9:21–37
Moroni mengajarkan tentang doa dan tentang tujuan 
catatan orang Nefi
Dapatkah Anda mengingat kembali suatu waktu ketika 
Anda merasakan bahwa Bapa Surgawi memberi Anda 
pertolongan yang Anda butuhkan karena Anda telah 
berdoa? Bacalah Mormon 9:21, dan carilah apa yang 
Moroni ajarkan tentang berdoa kepada Bapa Surgawi 
untuk pertolongan.

Bacalah pernyataan berikut, dan carilah apa artinya 
berdoa dalam nama Kristus: “Kita berdoa dalam nama 
Kristus ketika pikiran kita adalah pikiran Kristus, 
dan keinginan kita adalah keinginan Kristus—ketika 
firman- Nya tinggal di dalam diri kita (Yohanes 15:7). 
Kita kemudian memohon segala sesuatu yang adalah 
mungkin bagi Allah untuk kabulkan. Banyak doa yang 
tetap tak terjawab karena itu tidak dalam nama Kristus 
sama sekali; itu tidak dengan cara yang mewakili 
pikiran- Nya, tetapi bersumber dari sifat mementing-
kan diri dari hati manusia” (Bible Dictionary, “Prayer”).

Pertimbangkan doa- doa Anda sendiri berdasarkan 
pada apa yang baru Anda baca. Apakah yang dapat 
Anda lakukan untuk lebih sepenuhnya berdoa dalam 
nama Yesus Kristus?

Untuk memberikan sebuah contoh tentang orang- 
orang yang percaya kepada Juruselamat dan dapat me-
ngerjakan mukjizat, Moroni mengutip apa yang Yesus 
Kristus ajarkan kepada para murid orang Nefi- Nya. 
Seperti yang tercatat dalam Mormon 9:22–25, Juru-
selamat memerintahkan para murid- Nya untuk pergi 
ke seluruh dunia dan mengkhotbahkan Injil, dan Dia 
berjanji bahwa “tanda- tanda [mukjizat] akan meng-
ikuti mereka yang percaya” (Mormon 9:24). Moroni 
kemudian melanjutkan ajaran- ajarannya tentang doa.

 5. Bacalah Mormon 9:27–29, dan identifikasikan apa yang 
Moroni ajarkan tentang bagaimana kita hendaknya berdoa 

dalam iman. Tulislah hal- hal yang Anda identifikasikan dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda. Kemudian tulislah beberapa kalimat 



323

UNIT 29: HARI 3

Eter 1–2
Pendahuluan
Kitab Eter adalah ringkasan Moroni tentang sejarah 
orang- orang Yared. Orang- orang Yared adalah orang- 
orang yang datang ke Belahan Bumi Sebelah Barat 
berabad- abad sebelum orang- orangnya Lehi. Sesudah 
Air Bah pada zaman Nuh, banyak keturunan dari me-
reka yang telah dibiarkan hidup menjadi jahat. Seke-
lompok orang berusaha untuk membangun sebuah 
menara “yang puncaknya sampai ke langit” (Kejadian 
11:4). Laporan tentang bangsa Yared dimulai dengan 
pembangunan Menara Babel. Tuhan berurusan dengan 
kejahatan yang meluas dengan mengacaukan bahasa 
bersama dan dengan mencerai- beraikan orang- orang 
ke seluruh permukaan bumi (lihat Kejadian 11:5–8; 
Eter 1:33). Laporan ini dalam kitab Eter dimulai de-
ngan Yared dan saudara laki- lakinya yang mencari 
pertolongan Tuhan ketika Dia mengacaukan bahasa 
orang- orang di Menara Babel. Tuhan melindungi ba-
hasa Yared, saudara laki- lakinya, serta keluarga dan 
teman- teman mereka dan menuntun mereka melalui 
padang belantara menuju tanah terjanjikan. Tuhan 
kemudian menginstruksikan saudara laki- laki Yared 
untuk membangun delapan kapal barkas untuk mem-
bawa orang- orangnya menyeberangi lautan.

Eter 1:1–33
Moroni mencatat silsilah Eter mundur sampai Yared di 
Menara Babel
Untuk menolong Anda memahami di mana kitab Eter 
datang, tinjaulah kembali “Ikhtisar Mosia 7–24” dari 
pelajaran Unit 12: Hari 1 (halaman 116). Merujuklah 
pada perjalanan 4, dan perhatikan apa yang orang- 
orangnya Limhi temukan pada perjalanan ini.

PENDAHULUAN UNTUK  

Eter
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Sewaktu Anda menelaah kitab Eter, Anda akan belajar 
tentang orang- orang Yared—sekelompok orang yang 
berlayar ke Belahan Bumi Sebelah Barat dan tinggal 
di sana selama berabad- abad sebelum kedatangan 
orang- orangnya Lehi. Kitab ini akan menolong Anda 
mempelajari asas- asas penting mengenai doa, wahyu, 
dan hubungan antara menjalankan iman kepada Yesus 
Kristus dan menerima pengetahuan rohani. Itu juga 
akan menolong Anda memahami peran para nabi da-
lam membujuk orang- orang untuk bertobat dan aki-
bat yang datang kepada mereka yang menolak Yesus 
Kristus dan para nabi- Nya.

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Moroni meringkas kitab ini dari 24 lempengan emas 
yang disebut lempengan- lempengan Eter. Itu dinamai 
menurut Nabi Eter, yang adalah Nabi terakhir dari 
orang- orang Yared dan menciptakan sebuah catatan 
tentang sejarah mereka (lihat Eter 15:33–34). Pada za-
man Raja Mosia, sejumlah orangnya Limhi menemukan 
lempengan- lempengan Eter sewaktu mereka mencari 
tanah Zarahemla (lihat Mosia 8:7–11; Eter 1:2). Para 
nabi orang Nefi dan penyimpan catatan menurunkan 
lempengan- lempengan Eter sampai itu tiba pada 
kepemilikan Moroni. Moroni menyatakan bahwa dia 
tidak memasukkan “seperseratus bagian” dari catatan 
dalam ringkasannya (Eter 15:33).

Kapan dan Di Mana Itu Dituliskan?
Sumber- sumber asli yang digunakan untuk mencipta-
kan kitab Eter ditulis berabad- abad sebelum Moroni 
membuat ringkasannya. Catatan orang Yared yang 
pertama diciptakan ketika saudara laki- laki Yared me-
nuliskan penglihatan yang dia terima sebelum orang- 
orangnya menyeberangi lautan (lihat Eter 4:1). Tidak 
ada penyimpan catatan lainnya di antara orang- orang 
Yared yang disebutkan sampai Eter (lihat Eter 13:3; 
15:33). Moroni meringkas kitab Eter (lihat Mormon 
8:3–6; Moroni 10:1). Moroni tidak menyatakan di mana 
dia berada ketika dia membuat ringkasan, walaupun 
dia menuliskan bahwa orang- orang Yared dihancurkan 
di “negeri utara ini” (Eter 1:1), yang mengindikasikan 
bahwa dia mungkin berada di tanah di mana mereka 
dihancurkan.
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Lihat pada awal kitab Eter, dan temukan uraian singkat 
tentang kitab itu di bawah judul. Uraian ini menjelas-
kan bahwa catatan tentang orang- orang Yared diambil 
dari 24 lempengan emas yang ditemukan oleh orang- 
orangnya Limhi.

Setelah Moroni menyelesaikan catatan ayahnya, dia 
mengambil catatan orang- orang Yared dan mencipta-
kan versi yang lebih singkat mengenainya untuk diser-
takan dalam Kitab Mormon. Bacalah Eter 1:1–4, dan 
carilah apa yang Moroni katakan tidak dia sertakan 
dalam versinya tentang catatan orang Yared. Kemudian 
bacalah Eter 1:5, dan carilah bagian mana dari laporan 
itu yang tidak Moroni sertakan dalam catatannya. 
Menara yang dirujuk dalam Eter 1:5 adalah Menara 
Babel. Seperti yang dijelaskan dalam Eter 1:33, Tuhan 
“mengacaukan” (membingungkan atau mencampur-
adukkan) bahasa orang- orang yang berupaya memba-
ngun menara itu sehingga mereka tidak dapat saling 
memahami, dan Dia mencerai- beraikan orang- orang 
ke seluruh bumi.

Seperti yang tercatat dalam Eter 1:6–33, seorang pria 
yang bernama Eter telah menuliskan catatan orang 
Yared. Moroni mencatat leluhur Eter mundur sampai 
seorang pria yang bernama Yared, yang hidup selama 
zaman Menara Babel.

Eter 1:33–43
Saudara laki- laki Yared berdoa memohon pertolongan, dan 
anggota keluarga serta teman- temannya menerima belas 
kasihan dan bimbingan
Pernahkah Anda berada di sebuah negara atau daerah 
di mana orang- orang berbicara dengan bahasa yang ti-
dak Anda pahami? Menurut Anda akan bagaimanakah 
perasaan Anda jika Anda tidak dapat memahami ba-
hasa yang diucapkan orang- orang lain di sekitar Anda? 
Jika Anda dapat memilih beberapa orang saja untuk 
berkomunikasi dalam situasi itu, siapa yang akan 
Anda pilih? Situasi ini terjadi untuk seorang pria yang 
bernama Yared dan saudara laki- lakinya, seperti juga 
keluarga mereka, yang hidup selama zaman Menara 
Babel. Bacalah Eter 1:33–37, dan carilah orang- orang 
yang dengannya Yared ingin dapat berkomunikasi. 
Setelah saudara laki- laki Yared mendapatkan janji dari 
Tuhan bahwa bahasa mereka tidak akan dikacaukan 
(lihat Eter 1:34–35), dia berdoa bagi teman- temannya 
(lihat Eter 1:36–37). Sebagaimana yang diperlihatkan 
oleh saudara laki- laki Yared, salah satu karakteristik 
dari orang- orang yang setia adalah berdoa bagi teman- 
teman mereka untuk menerima berkat- berkat Tuhan.

Tuhan memberkati keluarga Yared dan saudara laki- 
lakinya serta teman- teman mereka sehingga bahasa 
mereka tidak dikacaukan. Kemudian Yared meminta 
saudara laki- lakinya untuk berdoa kepada Allah, 

memohon kepada- Nya ke mana keluarga mereka hen-
daknya pergi (lihat Eter 1:38–40).

Bacalah Eter 1:40–43, dan identifikasikan petunjuk 
yang Tuhan berikan kepada orang- orang Yared untuk 
membimbing mereka dalam perjalanan mereka. Me-
ngapa Anda pikir adalah penting bagi Yared dan sau-
dara laki- lakinya untuk mengikuti petunjuk- petunjuk 
ini dari Tuhan?

Eter 2:1–12
Orang- orang Yared memulai perjalanan mereka menuju 
tanah terjanjikan
Bacalah Eter 2:1–3 untuk menemukan seberapa baik 
orang- orang Yared menanggapi petunjuk yang Tuhan 
berikan kepada mereka tentang mempersiapkan 
diri untuk berlayar ke tanah terjanjikan (lihat Eter 
1:41–42). Kemudian bacalah Eter 2:4–6, dan carilah 
apa yang terjadi berikutnya. Perhatikan bahwa karena 
orang- orang Yared telah mematuhi petunjuk Tuhan, 
Dia memberi mereka arahan lebih lanjut. Renungkan 
berkat- berkat dan bimbingan yang orang- orang Yared 
terima karena mereka mengikuti petunjuk Tuhan.

Dari pengalaman orang- orang Yared kita belajar asas 
ini: Sewaktu kita bertindak dalam iman berdasar-
kan arahan yang Tuhan berikan kepada kita, kita 
dapat menerima bimbingan lebih lanjut dari- Nya. 
Anda mungkin ingin menuliskan asas ini dalam tulisan 
suci Anda di sebelah Eter 2:6.

Dapatkah Anda memikirkan tentang kesan atau do-
rongan yang telah Anda terima dari Tuhan saat berdoa, 
menelaah tulisan suci, atau menghadiri pertemuan Ge-
reja? Ingatlah kesan atau dorongan itu sewaktu Anda 
membaca pernyataan berikut dari Penatua Richard G. 
Scott dari Kuorum Dua Belas Rasul tentang bagaimana 
kita sering kali menerima jawaban atas doa- doa: “Ja-
rang Anda akan menerima tanggapan [pada doa] leng-
kap sekaligus. Itu akan datang sebagian demi sebagian, 
dalam paket- paket, agar Anda akan tumbuh dalam 
kemampuan. Sewaktu setiap bagian diikuti dengan 
iman, Anda akan dituntun pada bagian- bagian lainnya 
sampai Anda memperoleh seluruh jawaban. Pola itu 
menuntut Anda untuk beriman pada kemampuan Bapa 
kita untuk menanggapi. Sementara kadang- kadang 
amat sulit, itu memiliki akibat pada pertumbuhan pri-
badi yang berarti” (“Menggunakan Karunia Surgawi 
Doa,” Ensign atau Liahona, Mei 2007, 9).

 1. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
bagaimana Anda menanggapi (atau dapat menanggapi) 

dorongan rohani yang Anda pikirkan sebelumnya. Anda juga da-
pat mencantumkan berkat- berkat yang Anda terima (atau dapat 
terima) dari bertindak berdasarkan dorongan itu.
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Seperti yang tercatat dalam Eter 2:7–12, Tuhan mem-
beri tahu saudara laki- laki Yared bahwa ketika dia 
dan orang- orangnya tiba di tanah terjanjikan, mereka 
perlu untuk “melayani Dia, Allah yang sejati dan satu- 
satunya, atau mereka akan disapu habis” (Eter 2:8).

Eter 2:13–15
Tuhan mendera saudara laki- laki Yared karena tidak 
berseru kepada- Nya dalam doa
Bacalah Eter 2:13–15, dan carilah apa yang terjadi ke-
tika orang- orang Yared datang ke laut yang luas yang 
memisahkan tanah- tanah itu. Mereka telah dibimbing 
melalui padang belantara oleh Tuhan karena mereka 
mendengarkan Tuhan dan menaati perintah- perintah- 
Nya. Meskipun demikian, setelah mereka berkemah 
di dekat laut yang luas selama empat tahun, Tuhan 
datang kepada saudara laki- laki Yared dan mendera dia 
karena lalai berdoa.

Eter 2:14–15 menolong kita mempelajari asas- asas 
ini: Tuhan tidak senang ketika kita lalai berseru 
kepada- Nya dalam doa. Tuhan menghasratkan kita 
untuk berseru kepada- Nya secara teratur dalam 
doa.

Sewaktu Anda membaca pernyataan berikut dari Pena-
tua Donald L. Staheli, yang melayani sebagai anggota 
Tujuh Puluh, pikirkan tentang seberapa sering Anda 
berdoa, “Doa yang sungguh- sungguh setiap hari un-
tuk mencari pengampunan dan pengarahan khusus 
adalah penting bagi kehidupan kita dan pemeliharaan 
kesaksian kita. Ketika kita tergesa- gesa, mengulang- 
ulang, santai, atau lalai dalam doa kita, kita cenderung 
kehilangan rasa dekat dengan roh yang sangat pen-
ting dalam pengarahan yang terus- menerus yang kita 
perlukan untuk menangani tantangan kehidupan kita 
sehari- hari dengan berhasil” (“Menguatkan Kesaksian 
Kita” Ensign atau Liahona, November 2004, 39).

Dalam jurnal pribadi Anda atau pada secarik kertas 
terpisah, tanggapi pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Bagaimana perasaan Anda tentang frekuensi doa- 
doa pribadi Anda?

• Bagaimana perasaan Anda tentang ketulusan doa- 
doa pribadi Anda?

• Dalam doa- doa pribadi Anda, apakah Anda merasa 
bahwa Anda benar- benar berkomunikasi dengan 
Bapa Surgawi? Mengapa, atau mengapa tidak?

• Jika Anda dapat membuat satu perubahan yang akan 
meningkatkan doa- doa pribadi Anda, kira- kira apa-
kah itu?

Seperti yang tercatat dalam Eter 2:16, saudara laki- laki 
Yared bertobat dari dosa- dosanya dan berdoa kepada 
Tuhan bagi anggota keluarga dan teman- temannya. 

Tuhan memberi tahu dia bahwa dia diampuni tetapi 
bahwa dia harus terus dalam kesalehan agar dapat di-
tuntun ke tanah terjanjikan.

Eter 2:16–25
Orang- orang Yared membangun kapal- kapal barkas untuk 
menyeberangi samudra ke tanah terjanjikan
Pikirkan tentang sebuah keputusan pribadi yang pen-
ting yang sedang Anda hadapi atau mungkin hadapi 
di masa depan, misalnya cara menghadapi situasi ke-
luarga atau sosial yang sulit, cara berhasil di sekolah, 
siapa yang harus dinikahi, atau profesi apa yang akan 
dikejar. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana 
Tuhan mungkin memberi 
Anda arahan atau per-
tolongan dalam situasi 
itu? Sewaktu Anda me-
nelaah sisa dari Eter 2, 
renungkan keputusan 
yang Anda identifikasi-
kan dan carilah asas- asas 
yang akan menolong 
Anda menerima bantuan 
Tuhan.

Bacalah Eter 2:16–17, dan 
carilah apa yang Tuhan 
minta orang- orang Yared 
lakukan untuk bergerak 
maju menuju tanah ter-
janjikan. Saudara laki- laki 
Yared menghadapi tiga 
masalah akibat dari de-
sain kapal- kapal barkas 

Ketika Anda dapat memvisu-
alisasikan atau menggambar-
kan dalam pikiran Anda apa 
yang sedang terjadi dalam 
sebuah kisah tulisan suci, itu 
dapat menolong menjadikan 
peristiwa- peristiwa itu lebih 
nyata dan gamblang. Memvi-
sualisasikan dapat menolong 
Anda dengan lebih baik 
menghubungkan orang- orang 
dan situasi dalam tulisan suci 
dan sebagai hasilnya menja-
dikan Anda dapat mengana-
lisis serta memahami dengan 
lebih efektif apa yang sedang 
terjadi.

Memvisualisasikan



326

itu. Bacalah Eter 2:18–19, dan tandai tiga masalah yang 
disebutkan saudara laki- laki Yared kepada Tuhan.

 2. Untuk menolong Anda memvisualisasikan apa yang 
telah Anda baca dalam Eter 2:16–19, gambarlah menurut 

Anda seperti apa kapal- kapal barkas tersebut dalam jurnal pene-
laahan tulisan suci Anda.

Bagan berikut akan menolong Anda menemukan 
bagaimana Tuhan menolong saudara laki- laki Yared 
mengatasi masalah- masalah kapal- kapal barkas ter-
sebut. Telaahlah ayat- ayat tulisan suci pada bagan, dan 
kemudian gunakan informasi itu untuk mengisi kolom 
“Solusi untuk Masalah” dari bagan itu.

Ayat- Ayat 
Tulisan 
Suci

Masalah 
dengan Kapal- 
Kapal Barkas

Solusi untuk Masalah

Eter 
2:20–21

Tak ada udara

Eter 6:4–9 Tak ada 
pengemudian

Eter 
2:22–3:6

Tak ada terang

Apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Dia kehendaki 
saudara laki- laki Yared lakukan adalah berbeda untuk 
setiap masalah. Dari setiap masalah dan solusi, kita 
dapat belajar kebenaran yang berbeda tentang bagai-
mana Tuhan membantu kita ketika kita memerlukan 
pertolongan. Bandingkan solusi- solusi yang Anda tulis 
pada bagan dengan apa yang ada dalam daftar berikut:

Tak ada udara (Eter 2:20–21). Untuk memecahkan ma-
salah ini, Tuhan memberi tahu saudara laki- laki Yared 
apa yang hendaknya dia lakukan. Saudara laki- laki 
Yared kemudian memiliki iman untuk mengikuti pe-
tunjuk Tuhan.

Tak ada pengemudian (Eter 6:4–9). Untuk memecahkan 
masalah ini, Tuhan Sendiri memberikan jawaban atas 
masalah itu.

Tak ada terang (Eter 2:22–3:6). Untuk memecahkan 
masalah ini, Tuhan memberikan suatu arahan kepada 
saudara laki- laki Yared. Saudara laki- laki Yared kemu-
dian harus memikirkan tentang sebuah solusi untuk 
masalah itu—berdasarkan pada informasi yang dia 
miliki—dan memohon persetujuan dan pertolongan 
Tuhan dalam melaksanakannya.

Dari pengalaman saudara laki- laki Yared, kita belajar 
asas ini: Sewaktu kita berusaha melakukan bagian 

kita untuk memecahkan masalah- masalah kita, 
kita dapat menerima pertolongan Tuhan. Memi-
kirkan tentang keputusan pribadi yang Anda pikirkan 
sebelumnya, bagaimana mengetahui asas ini dapat 
menolong Anda menerima bantuan atau bimbingan 
mengenai keputusan ini? Menurut Anda apakah yang 
mungkin Tuhan harapkan Anda lakukan dalam mem-
buat keputusan Anda?

 3. Tulislah sebuah paragraf dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda yang menjelaskan apa yang telah Anda 

pelajari dari pengalaman saudara laki- laki Yared tentang doa 
serta tentang menerima bantuan dan arahan Tuhan dalam kehi-
dupan Anda.

 4. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Eter 1–2 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 29: HARI 4

Eter 3
Pendahuluan
Tuhan bertanya kepada saudara laki- laki Yared, “Apa-
kah yang kamu kehendaki agar hendaknya Aku laku-
kan sehingga kamu boleh memiliki terang di dalam 
kapal- kapalmu?” (Eter 2:23). Sebagai tanggapan, 
saudara laki- laki Yared secara saksama mempersiapkan 
16 batu dan dengan rendah hati berdoa supaya Tuhan 
mau menyentuhnya “agar boleh bersinar dalam kege-
lapan” (Eter 3:4). Karena iman saudara laki- laki Yared 
yang amat besar, dia melihat jari Juruselamat sewaktu 
Juruselamat menyentuh batu- batu itu. Tuhan kemu-
dian memperlihatkan Diri- Nya kepada saudara laki- 
laki Yared dan memerintahkan dia untuk menuliskan 
apa yang telah dia lihat dan dengar.

Eter 3:1–20
Tuhan menyentuh batu- batu untuk memberikan 
terang bagi kapal- kapal barkas orang Yared, dan Dia 
memperlihatkan Diri- Nya kepada saudara laki- laki Yared
Apa beberapa contoh tentang apa yang Anda atau para 
remaja lainnya dengan tulus doakan? Pilihlah salah 
satu hal ini, dan tulislah di sini:   
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Sewaktu Anda menelaah teladan saudara laki- laki 
Yared dalam Eter 3, carilah wawasan yang akan meno-
long Anda atau seorang teman menerima pertolongan 
dari Tuhan.

Pikirkan tentang doa saudara laki- laki Yared kepada 
Tuhan tentang memberikan terang untuk kapal- kapal 
barkas dan jawaban Tuhan kepadanya. Tinjaulah Eter 
2:22–3:1. Kemudian tulislah sebuah judul halaman 
untuk tiap gambar berikut yang menggambarkan apa 
yang saudara laki- laki Yared lakukan sebagai bagiannya 
untuk memecahkan masalah tidak memiliki terang.

  
 

  
 

 1. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
mengenai apa yang mengesankan Anda tentang upaya 

saudara laki- laki Yared untuk memecahkan masalah tidak memi-
liki terang di dalam kapal- kapal barkas. Meskipun saudara laki- 
laki Yared pergi dengan upaya yang besar, pertimbangkan 
seberapa efektif batu- batu yang dilelehkannya akan bekerja da-
lam memberikan terang tanpa pertolongan Tuhan.

Bacalah Eter 3:2–5, dan kemudian lakukan yang berikut:

• Identifikasikan atau tandai ungkapan- ungkapan 
yang memperlihatkan saudara laki- laki Yared rendah 
hati dan mengakui ketergantungannya pada Allah. 
Mungkin bermanfaat untuk mengetahui bahwa ung-
kapan “sifat [kita] telah menjadi jahat secara ber-
kelanjutan” merujuk pada keadaan penuh dosa di 
bumi. Karena Kejatuhan Adam, kita secara jasmani 
terpisah dari Allah. Kita juga cenderung berbuat 
dosa. Tanpa bantuan ilahi, kita tidak pernah dapat 
kembali ke hadirat Allah.

• Identifikasikan apa yang saudara laki- laki Yared mo-
hon agar Tuhan lakukan.

• Identifikasikan atau tandai apa yang saudara laki- 
laki Yared persaksikan bahwa dia tahu tentang Allah.

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bukti apakah yang dapat Anda temukan dalam Eter 3:1–5 
bahwa saudara laki- laki Yared memiliki iman sehingga Tuhan da-
pat menolong dia memecahkan masalahnya?
 b. Bagaimana teladannya dapat menolong Anda untuk menga-
kui ketergantungan Anda pada Tuhan sewaktu Anda memohon 
pertolongan- Nya?

Bacalah pernyataan berikut dari Penatua Jeffrey R. 
Holland dari Kuorum Dua Belas Rasul, yang menekan-
kan iman saudara laki- laki Yared: “Pastilah Allah, serta 
pembaca, merasakan sesuatu yang sangat luar biasa 
dalam kepolosan dan semangat dari iman pria ini. ‘Li-
hatlah, ya Tuhan, Engkau dapat melakukan ini’ [Eter 3:5]. 
Barangkali tidak ada kalimat iman sederhana yang le-
bih kuat yang diucapkan oleh seseorang dalam tulisan 
suci .… Bagaimanapun tidak pastinya nabi itu tentang 
kemampuannya sendiri, dia tidak memiliki ketidakpas-
tian tentang kuasa Allah” (“Rending the Veil of Unbe-
lief,” dalam Nurturing Faith through the Book of Mormon: 
Simposium Tahunan ke- 24 Sidney B. Sperry  [1995], 12).

Bacalah Eter 3:6, dan bayangkan seperti apa yang 
mungkin terjadi dalam situasi yang digambarkan da-
lam ayat ini.

Bacalah Eter 3:9, dengan mencari mengapa Tuhan ber-
sedia menyentuh batu- batu itu dan mengapa saudara 
laki- laki Yared dapat melihat jari Tuhan.

Selesaikan pernyataan asas berikut menurut apa yang 
telah Anda pelajari sejauh ini dalam Eter 3: Sewaktu 
kita dengan rendah hati berseru kepada Tuhan, 
Dia akan menjawab kita menurut - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
kita dan kehendak- Nya.

 3. Jawablah satu atau kedua pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
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 a. Merujuk pada apa yang Anda tulis pada awal pelajaran ini 
tentang apa yang Anda atau para remaja doakan. Bagaimana 
seseorang dapat memperlihatkan iman kepada Tuhan sewaktu 
dia mencari bantuan dan bimbingan Tuhan dalam situasi itu?
 b. Apakah yang pernah Anda alami dalam kehidupan Anda 
yang telah menuntun Anda untuk mengetahui tentang kebe-
naran penuh asas itu bahwa sewaktu kita dengan rendah hati 
berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita menurut iman 
kita dan kehendak- Nya?

Gunakan beberapa saat dan evaluasilah dalam hati 
seberapa besar Anda memercayai Tuhan. Bacalah Eter 
3:9–12, dan carilah serta tandai bukti iman yang sau-
dara laki- laki Yared miliki kepada Tuhan.

Tinjaulah Eter 3:11, dan pikirkan tentang apakah Anda 
memiliki cukup iman kepada Tuhan untuk berkomit-
men memercayai dan mengikuti apa yang akan Dia 
ungkapkan kepada Anda bahkan sebelum Dia meng-
ungkapkannya.

Bacalah pernyataan berikut dari Penatua 
Jeffrey R. Holland, dan garis bawahi apa 
yang harus kita lakukan untuk menjalan-
kan iman seperti saudara laki- laki Yared: 
“Persiapan iman dibentuk oleh 
pengalaman- pengalaman di masa lalu—

melalui yang diketahui, yang memberikan dasar untuk 

kepercayaan. Tetapi iman penebusan haruslah sering 
dijalankan menuju pengalaman- pengalaman di masa 
depan—yang tidak diketahui, yang memberikan ke-
sempatan untuk mukjizat .… Iman yang seperti sau-
dara laki- laki Yared, mendahului mukjizat dan 
pengetahuan. Dia harus percaya sebelum Allah berbi-
cara. Dia harus bertindak sebelum kemampuan untuk 
menuntaskan tindakan itu adalah nyata. Dia harus 
berkomitmen untuk menuntaskan pengalaman sebe-
lumnya dari bahkan segmen pertama dari realisasinya. 
Iman adalah bersepakat dengan tanpa syarat—dan se-
belumnya—untuk kondisi apa pun yang mungkin 
Allah tuntut baik dalam waktu dekat maupun dalam 
masa depan yang jauh” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 
18–19).

Pikirkan tentang pengalaman saudara laki- laki 
Yared, dimulai di Menara Babel. Apa pengalaman- 
pengalaman yang mungkin telah menolong me-
ningkatkan imannya kepada Tuhan? Menurut Anda 
bagaimanakah pengalaman- pengalaman ini memper-
siapkan dia untuk menjalankan “iman yang demikian 
besar” (Eter 3:9) pada saat itu?

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Apa pengalaman dalam kehidupan Anda yang telah mening-
katkan iman Anda kepada Tuhan?
 b. Bagaimana pengalaman itu mempersiapkan diri Anda untuk 
menjalankan bahkan iman yang lebih besar di masa depan?

Bacalah Eter 3:13–20, dan carilah berkat- berkat yang 
saudara laki- laki Yared terima karena imannya. Apakah 
yang saudara laki- laki Yared pelajari tentang Juruse-
lamat dari pengalaman luar biasa ini? Asas penting 
lain yang dapat Anda pelajari dari Eter 3 adalah ini: 
Sewaktu kita menjalankan iman kepada Tuhan, 
kita akan tumbuh lebih dekat kepada- Nya. Anda 
mungkin ingin menuliskan asas ini dalam tulisan suci 
Anda di sebelah Eter 3:11–20.

Penatua Jeffrey R. Holland mengulas tentang Eter 
3:15–16 dan kemungkinan kebingungan yang bisa 
muncul dari pengalaman itu:

“[Sebuah] masalah yang memerlukan ulasan sing-
kat yang berasal dari seruan Tuhan ‘Belum pernah 
manusia datang ke hadapan- Ku dengan iman yang 
demikian besar seperti yang engkau miliki; karena se-
andainya tidak demikian kamu tidaklah dapat melihat 
jari- Ku.’ Dan kemudian, ‘Belum pernah Aku memper-
lihatkan diri- Ku kepada manusia yang telah Aku cip-
takan, karena belum pernah ada manusia yang percaya 
kepada- Ku seperti engkau telah percaya.’ [Eter 3:9, 15].
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Potensi untuk kebingungan di sini datang dengan ke-
nyataan bahwa banyak (dan barangkali semua) nabi 
besar yang hidup sebelum saudara laki- laki Yared telah 
melihat Allah. Kemudian, bagaimana kita bertanggung 
jawab atas pemakluman Tuhan? ….

Masalah ini telah banyak dibahas oleh para penulis 
Orang Suci Zaman Akhir, dan ada beberapa kemung-
kinan penjelasan, salah satu—atau semua—yang 
darinya mungkin membantu menjelaskan tentang 
kebenaran yang lebih besar dari petikan ini. Walaupun 
demikian, tanpa wahyu atau ulasan tambahan tentang 
masalah itu, dugaan apa pun hanyalah itu dan yang 
seperti itu tidaklah memadai dan lengkap ….

Sebagian orang percaya yang Tuhan maksudkan Dia 
belum pernah sebelumnya mengungkapkan diri- Nya 
kepada manusia pada tingkat itu atau pada batas itu. 
Teori ini menunjukkan bahwa penampakan diri ilahi 
kepada para nabi sebelumnya belumlah dengan ‘kege-
napan’ yang sama, bahwa belum pernah sebelumnya 
tabir diangkat untuk memberikan wahyu lengkap ten-
tang sifat dan keberadaan Kristus seperti itu ….

Penjelasan terakhir—dan yang berkenaan dengan 
iman saudara laki- laki Yared yang paling meyakin-
kan—adalah bahwa Kristus berfirman kepada saudara 
laki- laki Yared, ‘Belum pernah Aku memperlihatkan 
diri- Ku kepada manusia dengan cara ini, tanpa kehendak 
saya, semata- mata didorong oleh iman dari si pelihat.’ Se-
bagai peraturan, para nabi diundang ke hadirat Tuhan, 
diminta untuk memasuki hadirat- Nya di sebelah- 
Nya dan hanya dengan persetujuan- Nya. Sebaliknya, 
saudara laki- laki Yared tampaknya telah menerobos 
sendiri melalui tabir, bukan sebagai tamu yang tak di-
sambut tetapi barangkali secara teknis sebagai orang 
yang tak diundang. Firman Yehova, ‘Belum pernah 
manusia datang ke hadapan- Ku dengan iman yang 
demikian besar seperti yang engkau miliki; karena se-
andainya tidak demikian kamu tidaklah dapat melihat 
jari-Ku .… Belum pernah ada manusia yang percaya 
kepada- Ku seperti engkau telah percaya.’ Secara jelas 
Tuhan sendiri mempertautkan iman yang belum per-
nah terjadi sebelumnya dengan penglihatan ini yang 
belum pernah terjadi sebelumnya. Jika penglihatan itu 
sendiri tidak unik, maka yang unik adalah imannya 
dan bagaimana penglihatan itu diperoleh yang tak ada 
bandingannya. Cara satu- satunya bahwa iman dapat 
sedemikian luar biasa adalah kemampuannya untuk 
membawa sang nabi, tak diundang, ke tempat orang 
lain telah dapat pergi hanya dengan undangan Allah” 
(Christ and the New Covenant, 20–23).

Eter 3:21–28
Tuhan memerintahkan saudara laki- laki Yared untuk menu-
liskan apa yang dia lihat dan memeteraikan catatannya
Bacalah Eter 3:25–26, dan identifikasikan apa lagi yang 
Tuhan perlihatkan kepada saudara laki- laki Yared. Se-
perti yang tercatat dalam Eter 3:21–24, 27–28, Tuhan 
memerintahkan saudara laki- laki Yared untuk menulis-
kan apa yang diperlihatkan kepadanya dalam pengli-
hatan dan memeteraikannya. Tuhan juga menjelaskan 
bahwa Dia akan mempersiapkan sebuah cara agar 
tulisan saudara laki- laki Yared dapat diterjemahkan di 
masa depan. Salah satu cara nubuat ini digenapi ada-
lah ketika Nabi Joseph Smith menerjemahkan kitab 
Eter dari lempengan- lempengan emas sebagai bagian 
dari Kitab Mormon dan menjadikan catatan orang- 
orang Yared tersedia bagi semua orang untuk dibaca.

Renungkan bagaimana Anda dapat menerapkan apa 
yang telah Anda pelajari hari ini dan apa yang dapat 
Anda lakukan untuk memperlihatkan iman Anda ke-
pada Tuhan. Sewaktu Anda menjalankan iman kepada 
Yesus Kristus, Allah akan mencurahkan berkat- berkat 
ke atas Anda, seperti yang Dia lakukan kepada saudara 
laki- laki Yared.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Eter 3 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 30: HARI 1

Eter 4–5
Pendahuluan
Tuhan memerintahkan Moroni untuk menuliskan dan 
kemudian memeteraikan catatannya tentang peng-
lihatan saudara laki- laki Yared. Moroni menjelaskan 
bahwa tulisan- tulisan ini akan diungkapkan ketika 
manusia memiliki iman sebesar yang dimiliki saudara 
laki- laki Yared. Di samping itu, Moroni bernubuat 
bahwa tiga saksi akan memberikan kesaksian tentang 
kebenaran penuh Kitab Mormon pada zaman akhir.
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Eter 4:8–19
Moroni mengajarkan apa yang harus kita lakukan untuk 
menerima wahyu lebih lanjut
Pandanglah penutup jendela mana pun di ruangan 
Anda berada. Pikirkan tentang bagaimana penutup 
jendela membatasi apa yang dapat Anda lihat.

Moroni menggunakan simbol sebuah tabir, yang se-
rupa dengan penutup jendela, untuk mengajarkan 
asas- asas yang mengatur bagaimana kita masing- 
masing dapat menerima wahyu. Bacalah Eter 4:15, dan 
temukan ungkapan yang mencakup kata tabir. Perhati-
kan bahwa Moroni membandingkan ketidakpercayaan 
dengan sebuah tabir. Dalam cara apakah ketidakperca-
yaan seperti sebuah tabir?   
  
 

Mungkin bermanfaat untuk memahami kata mengoyak 
dalam Eter 4:15 berarti menyobek. Bayangkan akan se-
perti apa jika Anda dapat mengoyak tabir antara Anda 
dan pengetahuan tentang Tuhan.

Moroni menguraikan hal- hal itu yang menolong “me-
ngoyak tabir ketidakpercayaan itu” dan memperke-
nankan kita untuk menerima wahyu lebih lanjut. Dia 
mulai dengan memperingatkan sikap yang mengha-
langi kita untuk menerima wahyu lebih lanjut. Bacalah 
Eter 4:8, dan tandai apa yang akan menyebabkan 
Tuhan menahan wahyu dan “tidak … [mem]perlihat-
kan apa yang lebih besar.”

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Menurut Anda apakah artinya “berjuang menentang firman 
Tuhan”? (Eter 4:8).
 b. Apa beberapa cara seorang remaja zaman sekarang mungkin 
“berjuang menentang firman Tuhan”?

Moroni menyertakan firman Tuhan sendiri un-
tuk menguraikan cara menerima wahyu tambahan 

Eter 4:1–7
Moroni mencatat dan memeteraikan laporan lengkap 
tentang penglihatan saudara laki- laki Yared
Pikirkan tentang sebuah benda yang secara khusus 
berharga bagi Anda atau keluarga Anda yang Anda 
mungkin ingin jauhkan dari jangkauan anak kecil. Apa-
kah yang seorang anak akan perlu pelajari atau lakukan 
sebelum Anda memercayainya dengan benda itu?

Dengan cara serupa, Tuhan memiliki kebenaran ber-
harga yang ingin Dia bagikan kepada kita, tetapi Dia 
menunggu sampai kita siap menerimanya. Sewaktu 
Anda menelaah Eter 4, carilah apa yang Moroni ajar-
kan yang dapat menolong Anda mempersiapkan diri 
untuk menerima kebenaran yang lebih besar dan bim-
bingan dari Tuhan.

Sewaktu Anda membaca Eter 3, Tuhan memperlihat-
kan sebuah penglihatan kepada saudara laki- laki Yared 
tentang seluruh penghuni bumi pada—masa lalu, 
masa kini, dan masa depan—serta segala sesuatu me-
ngenai bumi. Saudara laki- laki Yared kemudian dipe-
rintahkan untuk menulis apa yang telah dia lihat dan 
memeteraikan tulisan- tulisannya. Bacalah Eter 4:4–5, 
dan carilah uraian Moroni tentang apa yang diperli-
hatkan kepada saudara laki- laki Yared. Moroni menulis 
tentang apa yang saudara laki- laki Yared lihat dan juga 
diperintahkan oleh Tuhan untuk memeteraikan peng-
lihatan itu hingga ditampilkan pada waktu Tuhan yang 
tepat. Penglihatan yang dirujuk ayat- ayat ini disertakan 
dalam apa yang secara umum disebut bagian yang ter-
meterai dari Kitab Mormon.

Moroni bernubuat tentang kondisi yang perlu ada se-
belum wahyu diberikan kepada saudara laki- laki Yared 
akan disingkapkan. Anda mungkin ingin menandai 
kondisi- kondisi ini dalam Eter 4:6–7.

 1. Untuk menolong Anda merenungkan apa yang arti-
nya “menjalankan iman kepada [Tuhan], bahkan seperti 

… saudara laki- laki Yared” (Eter 4:7), tinjaulah Eter 1–3 dan ca-
tatlah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda cara- cara sau-
dara laki- laki Yared memperlihatkan iman dan kepercayaan 
kepada Tuhan. Juga pilihlah dan uraikan salah satu teladan yang 
paling mengesankan Anda dan jelaskan mengapa.

Sama seperti Anda akan memercayai seorang anak de-
ngan benda berharga hanya di bawah kondisi tertentu, 
Tuhan membagikan kebenaran tambahan kepada 
anak- anak- Nya hanya sewaktu kita menunjukkan ke-
siapan rohani kita, percaya pada kebenaran berharga 
yang telah Dia ungkapkan, dan menjalankan iman 
kepada- Nya.



331

dari- Nya. Selidikilah Eter 4:11, 13–15, dan tandai 
ungkapan- ungkapan yang mengajarkan apa yang ha-
rus kita lakukan untuk mengundang wahyu Tuhan dan 
bagaimana Dia akan menanggapi jika kita melakukan 
hal- hal ini.

Apa asas- asas mengenai wahyu dan bagaimana cara 
mengundangnya ke dalam kehidupan kita yang Anda 
pelajari dari ayat- ayat ini? Anda mungkin ingin menu-
liskan satu asas yang Anda pelajari dari ayat- ayat ini 
dalam tulisan suci Anda di sebelah Eter 4:11.

Satu asas penting yang dapat kita pelajari dari nasihat 
Tuhan adalah bahwa sewaktu kita menjalankan 
iman yang besar dalam firman Tuhan, Dia akan, 
pada waktu dan cara- Nya sendiri yang tepat, mem-
berkati kita dengan wahyu lebih lanjut.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jelaskan 
mengapa Anda pikir Anda perlu memperlihatkan iman 

pada firman Allah yang telah Anda terima sebelum Tuhan akan 
mengungkapkan lebih banyak kepada Anda. Kemudian nilailah 
diri Anda sendiri pada skala 1 sampai 10 (10 adalah “sangat 
efektif”) tentang seberapa baik perasaan Anda dalam menjalan-
kan iman kepada Tuhan dengan mencari dan mengikuti firman- 
Nya dalam tiap bidang berikut:
 a. Doa harian
 b. Mengikuti dorongan yang Anda terima melalui Roh Kudus
 c. Mendukung dan mengikuti para pemimpin di cabang, ling-
kungan, distrik, atau pasak Anda
 d. Menelaah firman Allah di gereja atau seminari
 e. Penelaahan tulisan suci pribadi
 f. Mengikuti perkataan para nabi dan menjalankan perintah- 
perintah

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, uraikan 
bagaimana mematuhi Allah dalam salah satu bidang 

yang disebutkan di atas telah memungkinkan Anda untuk mene-
rima wahyu lebih lanjut dari Tuhan.
Renungkan bagaimana Anda dapat menggabungkan 
asas tentang menjalankan iman ini dengan firman 
Tuhan dalam upaya Anda untuk mengundang wahyu 
tambahan dan bimbingan dari Tuhan.

Eter 5
Moroni menyatakan bahwa tiga saksi akan melihat dan 
memberikan kesaksian tentang lempengan- lempengan itu
Bacalah Eter 5:1–3. Apakah yang Moroni tuliskan da-
lam ayat- ayat ini yang diarahkan kepada Nabi Joseph 
Smith—orang yang suatu hari nanti akan menerje-
mahkan catatan pada lempengan- lempengan itu? 
Bayangkan seperti apa yang mungkin terjadi kepada 
Joseph Smith saat menemui ayat- ayat ini sewaktu dia 
menerjemahkan Kitab Mormon.

Bacalah pernyataan berikut dari Presiden 
Henry B. Eyring dari Presidensi Utama, 
dan carilah sebuah ungkapan yang me-
ngesankan Anda tentang kesaksian Tiga 
Saksi: “Ketiga orang saksi itu tidak per-
nah menyangkal kesaksian mereka ten-

tang Kitab Mormon. Mereka tidak dapat menyangkal 
karena mereka tahu itu benar. Mereka membuat pe-
ngurbanan dan menghadapi kesulitan yang jauh lebih 
besar daripada yang diketahui kebanyakan orang. 
Oliver Cowdery memberikan kesaksian yang sama 
mengenai asal usul ilahi Kitab Mormon ketika dia me-
ninggal .… Namun mereka tetap menyatakan apa 
yang mereka lihat dan dengar dalam pengalaman yang 
menakjubkan tersebut, selama masa panjang pemi-
sahan dari Gereja dan dari Joseph sendiri, membuat 
kesaksian mereka lebih kuat” (“Sebuah Kesaksian 
yang Abadi akan Misi Nabi Joseph,” Ensign atau Lia-
hona, November 2003, 90).

Menurut Eter 5:2–3, apakah yang akan diberikan seba-
gai hak istimewa untuk dilakukan kepada Nabi Joseph 
Smith dengan lempengan- lempengan itu?

 5. Sama seperti tiga pria yang diberi hak istimewa untuk 
menyaksikan nyatanya lempengan- lempengan emas, 

Anda juga dapat menjadi saksi bagi kebenaran penuh Kitab Mor-
mon. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, catatlah bebe-
rapa cara Anda juga dapat menjadi saksi bagi Kitab Mormon. Di 
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samping itu, tulislah bagaimana kesaksian Anda tentang Kitab 
Mormon dapat memengaruhi orang lain.

Dengan doa yang sungguh- sungguh carilah kesem-
patan untuk membagikan kesaksian Anda tentang 
Kitab Mormon dengan seseorang minggu ini.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Eter 4–5 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 30: HARI 2

Eter 6
Pendahuluan
Setelah mempersiapkan diri menurut perintah- 
perintah Tuhan, orang- orang Yared menaiki kapal- 
kapal mereka dan memercayai Tuhan untuk membawa 
mereka dengan aman melalui perjalanan mereka yang 
sulit ke tanah terjanjikan. Tuhan mengirimkan angin 
yang mengombang- ambingkan kapal- kapal barkas di 
atas ombak dan menguburnya di dalam laut berulang 
kali, namun angin yang sama itu mendorongnya me-
nuju tanah terjanjikan. Setelah menegakkan diri me-
reka di tanah yang baru, orang- orang memilih seorang 
raja terlepas dari peringatan saudara laki- laki Yared.

Eter 6:1–12
Tuhan menghalau kapal- kapal barkas orang Yared melalui 
angin ke tanah terjanjikan
Ada waktu- waktu ketika kita mungkin merasa sulit 
untuk melakukan apa yang Tuhan minta, misalnya 
membagikan Injil kepada seorang teman, tetap bersih 
secara moral, memilih teman- teman dengan standar 
tinggi, dan menentukan prioritas yang benar dalam 
kehidupan. Dapatkah Anda memikirkan tentang 
contoh- contoh lain ketika mungkin sulit untuk mela-
kukan apa yang Tuhan minta?   
  
 

Laporan tentang perjalanan orang- orang Yared ke 
tanah terjanjikan mengajarkan asas- asas yang dapat 
membimbing Anda ketika Anda kesulitan untuk mela-
kukan apa yang Tuhan perintahkan. Bacalah Eter 2:24–
25, dan carilah apa yang Tuhan peringatkan kepada 

orang- orang Yared yang akan menyulitkan perjalanan 
mereka ke tanah terjanjikan.

Supaya bertahan dalam kesulitan- kesulitan ini, Tuhan 
memerintahkan orang- orang Yared untuk membuat 
kapal- kapal barkas yang “rapat seperti sebuah ping-
gan” (Eter 2:17), dengan lubang- lubang di bagian 
atas dan bagian bawah agar mereka dapat membuka 
sumbatan untuk memperoleh udara. Bacalah Eter 
6:1–4, dan identifikasikan cara- cara lain yang Tuhan 
minta orang- orang Yared persiapkan untuk mengatasi 
kesulitan- kesulitan dalam pelayaran.

Mungkin bermanfaat untuk memahami bahwa “me-
mercayakan diri mereka kepada Tuhan Allah mereka” 
(Eter 6:4) berarti bahwa orang- orang Yared memerca-
yakan diri mereka kepada Allah untuk pengurusan dan 
pemeliharaan mereka.

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Mengapa mungkin sulit bagi orang- orang Yared untuk per-
caya kepada Tuhan dalam situasi ini?
 b. Mengapa Anda pikir baik mempersiapkan diri maupun me-
mercayakan diri mereka kepada Tuhan adalah penting?

Sewaktu Anda membaca Eter 6:5–11, cobalah untuk 
membayangkan akan seperti apa berlayar di dalam se-
buah kapal barkas orang Yared.

 2. Untuk menolong Anda mempersiapkan diri mengi-
dentifikasi asas- asas Injil yang dapat Anda pelajari dari 

laporan ini, jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana orang- orang Yared memperlihatkan kepercayaan 
mereka kepada Tuhan selama perjalanan mereka yang sulit? (li-
hat Eter 6:7, 9).
 b. Bagaimana Allah memberkati mereka selama perjalanan me-
reka?

Setelah hampir setahun di atas perairan, perjalanan 
orang- orang Yared akhirnya berakhir. Bacalah Eter 
6:12, dan identifikasikan bagaimana perasaan mereka 
ketika mereka tiba di tanah terjanjikan. Ringkaslah apa 
yang telah Anda pelajari dalam pelajaran ini sejauh 
ini dengan melengkapi pernyataan asas berikut: Se-
waktu kita percaya kepada Tuhan dan melakukan 
kehendak- Nya, Dia akan   
 .

Satu cara untuk melengkapi pernyataan ini adalah 
dengan ungkapan “mengarahkan jalan kehidupan 
kita.” Untuk memperdalam pemahaman Anda ten-
tang asas ini, merujuklah kembali pada situasi ketika 
Anda mungkin merasa kesulitan untuk melakukan apa 
yang Tuhan minta, yang terdapat pada awal pelajaran. 
Sama seperti yang Dia lakukan kepada orang- orang 
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Yared, Tuhan mempersiapkan kita untuk mengatasi 
kesulitan- kesulitan yang akan kita hadapi dalam kehi-
dupan sewaktu kita berdoa, mengikuti nabi, dan me-
naati perintah- perintah.

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, catatlah 
bagaimana seseorang mungkin memperlihatkan keperca-

yaan kepada Tuhan. Berdasarkan pada teladan orang- orang 
Yared, apakah yang hendaknya kita lakukan ketika dihadapkan 
dengan sebuah perintah yang sulit dari Tuhan?

 4. Pikirkan tentang asas berikut: Jika kita percaya ke-
pada Tuhan, kemalangan dan kesulitan dapat meno-

long kita maju dan memperoleh berkat- berkat yang 
dijanjikan. (Anda mungkin ingin menuliskannya dalam tulisan 
suci Anda di sebelah Eter 6:5–10). Dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda, jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut:
 a. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda telah maju dan mem-
peroleh berkat- berkat dengan menanggung kesulitan yang per-
nah Anda hadapi atau yang saat ini Anda hadapi dalam 
kehidupan Anda dengan setia? 
 b. Bagaimana Anda dapat percaya kepada Tuhan dengan lebih 
baik dan mengikuti arahan- Nya dalam situasi sulit yang mung-
kin Anda hadapi?

Eter 6:13–18
Orang- orang Yared mengajarkan kepada anak- anak mereka 
untuk berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan
Bayangkan bahwa Anda, seperti orang- orang Yared, 
telah menyeberangi samudra dan tiba di tanah yang 
sepenuhnya baru bagi Anda. Bacalah Eter 6:13–18, dan 
pikirkan tentang pertanyaan- pertanyaan berikut: Apa 
kemungkinan beberapa contoh tentang artinya berja-
lan dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Bagaimana 
orangtua Anda dan orang lain pernah mendorong 
Anda untuk berjalan dengan rendah hati di hadapan 
Tuhan? Menurut Anda apakah hubungan antara berja-
lan dengan rendah dan diajar dari tempat yang tinggi? 
Kapan Anda pernah merasakan Anda “diajar dari tem-
pat yang tinggi”? (Eter 6:17).

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Eter 6 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 30: HARI 3

Eter 7–11
Pendahuluan
Walaupun saudara laki- laki Yared bernubuat bahwa 
menetapkan raja orang Yared akan menuntun pada pe-
nawanan, perkataannya tidak dengan segera digenapi. 
Raja orang Yared pertama, Oriha, memerintah dalam 
kesalehan. Meskipun demikian, seorang pria yang 
bernama Yared menjadi raja dua generasi kemudian 
dengan membentuk komplotan rahasia. Selama masa 
pemerintahan para raja mereka, orang- orang Yared 
melewati beberapa siklus mendengarkan para nabi 
dan hidup dalam kesalehan, serta menolak para nabi 
dan hidup dalam kejahatan.

Eter 7
Korihor mendapatkan kerajaan dari ayahnya, saudara 
laki-lakinya, Sul, memperolehnya kembali, dan para nabi 
mengecam kejahatan orang- orang
Menurut Anda bagaimanakah perasaan seseorang yang 
hidup dalam penawanan? Pernahkah Anda memiliki 
perasaan serupa dikekang karena pilihan yang tidak be-
nar yang telah Anda buat? Carilah wawasan ke dalam-
nya bagaimana Anda dapat menghindari penawanan 
jasmani dan rohani sewaktu Anda menelaah Eter 7–11.

Ketika Yared dan saudara laki- lakinya menjadi tua, 
orang- orang Yared minta seorang raja. Saudara laki- 
laki Yared memperingatkan orang- orang bahwa memi-
liki seorang raja akan menuntun pada penawanan 
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(lihat Eter 6:19–23). Para nabi telah selalu bernubuat 
menentang tindakan yang akan menuntun kita pada 
penawanan jasmani atau rohani.

 1. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
satu atau dua contoh tentang tindakan yang para nabi 

modern peringatkan menentangnya dan bagaimana tindakan itu 
dapat menuntun pada penawanan jasmani dan rohani.

Terlepas dari peringatan saudara laki- laki Yared, orang- 
orang memilih untuk memiliki seorang raja. Bacalah 
Eter 7:1–2 untuk belajar apakah nubuat saudara laki- 
laki Yared digenapi pada zaman Oriha, yang adalah 
putra Yared. Pikirkan tentang apa yang akan Anda 
katakan kepada seseorang yang hidup pada zaman 
Raja Oriha dan tidak percaya bahwa nubuat saudara 
laki- laki Yared akan digenapi.

Dalam waktu dua generasi peringatan nubuat saudara 
laki- laki Yared digenapi. Bacalah Eter 7:3–7, dan te-
mukan bagaimana Kib dan orang- orangnya berdiam 
dalam penawanan di bawah Korihor, yang hasrat me-
mentingkan dirinya untuk menjadi raja membawa dia 
untuk memberontak melawan ayahnya. Penawanan ini 
adalah akibat dari sifat mementingkan diri dan pem-
berontakan.

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
apa yang akan Anda katakan kepada orang- orang zaman 

sekarang yang tidak mematuhi nasihat para nabi tetapi tidak 
merasa seperti berada dalam penawanan rohani. (Dalam ja-
waban Anda, Anda mungkin ingin menyertakan gagasan bahwa 
mereka yang berada dalam penawanan rohani sering kali yang 
terakhir menyadarinya. Berikan sebuah situasi modern tentang 
sesuatu yang dapat menempatkan seseorang dalam penawanan 
rohani).

Bagian sejarah orang- orang Yared ini mengilustra-
sikan asas bahwa menolak perkataan para nabi 
menuntun pada penawanan. Renungkan cara- cara 
Anda mungkin pernah mengalami penawanan rohani 
karena ketidakpatuhan pada perintah- perintah atau 
nasihat kenabian.

Pemberontakan Korihor terhadap ayahnya, Kib, 
menuntun pada pertikaian dan perang yang terus- 
menerus. Saat dalam usia tuanya, Kib memiliki putra 
yang lain—Sul. Ketika Sul tumbuh dewasa, dia berpe-
rang melawan saudara laki- lakinya yang memberon-
tak, Korihor.

 3. Bayangkan Anda adalah seorang wartawan yang di-
tugasi untuk meliput kisah tentang Sul. Bacalah Eter 7:8–

13, dan tulislah sebuah paragraf singkat dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda yang melaporkan apa yang akan 
Anda soroti dalam peliputan Anda tentang kehidupan Sul.

Selama masa pemerintahan Sul, banyak nabi datang 
ke antara orang- orang dan memperingatkan mereka 
akan kejahatan mereka. Bacalah Eter 7:23–25, dan 
identifikasikan apa yang para nabi nubuatkan dan 
bagaimana orang- orang bereaksi. Bagaimana Sul bere-
aksi? Bagaimana perlindungan Sul terhadap para nabi 
memberkati rakyatnya?

Bacalah Eter 7:26–27, dan carilah apa yang terjadi ke-
tika orang- orang mematuhi perkataan para nabi. Sul 
“ingat hal- hal besar yang telah Tuhan lakukan untuk 
leluhurnya” (Eter 7:27). Ketika Anda ingat hal- hal be-
sar yang telah Tuhan lakukan bagi Anda, maka Anda 
lebih mungkin untuk memiliki rasa syukur bagi- Nya 
dan hidup dengan saleh.

Peristiwa- peristiwa ini bersaksi tentang sebuah asas 
penting: Sewaktu kita bertobat dari kedurhakaan 
kita, kita mulai makmur. Kata makmur berarti “ha-
rapan” dan juga “berhasil,” dan itu “sering kali digu-
nakan dalam pengertian tentang keberhasilan materi, 
[tetapi] itu tidak harus berarti harta duniawi yang ber-
kelimpahan—atau bahkan .… kehidupan yang secara 
relatif nyaman dan bebas dari masalah ….

“Yang sesungguhnya benar adalah makmur, dalam 
pengertian bahwa mereka memiliki keyakinan, yang 
menggerakkan iman ke dalam aktivitas dan men-
ciptakan keadaan yang bermanfaat dari yang kurang 
baik. Mereka tidak menunggu Tuhan untuk memberi-
kan atau menahan pahala, tetapi alih- alih memohon 
kepada- Nya untuk memperoleh bimbingan tentang 
apa yang akan paling bermanfaat bagi mereka, baik 
secara duniawi maupun secara rohani. Bimbingan se-
perti itu mungkin menuntun pada berganti pekerjaan, 
pindah ke distrik lain, memperoleh pelatihan atau ke-
terampilan baru, atau menerima hal- hal sebagaimana 
itu adanya tetapi bekerja dalam keterbatasan orang itu 
sendiri dan mengikuti arahan Roh dengan cara- cara 
lain” (Alan Webster, “I Have a Question,” Ensign, April 
1990, 52–53).

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana Anda telah diberkati karena mengindahkan per-
kataan para nabi?
 b. Apa satu hal yang dapat Anda lakukan untuk mengindahkan 
perkataan para nabi dengan lebih baik dan memenuhi syarat un-
tuk memperoleh berkat- berkat Tuhan?

Eter 8:1–9:12
Yared dan kemudian Akis menjadi raja orang- orang Yared 
melalui komplotan rahasia
Bacalah lagi daftar berikut: musik yang Anda dengar-
kan, pikiran yang Anda pertimbangkan, bagaimana 
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Anda bertindak di sekolah, film yang Anda saksikan, 
perilaku kencan Anda, kegiatan yang Anda lakukan 
bersama teman- teman Anda, apa yang Anda lakukan 
ketika tak ada seorang pun di sekitar Anda. Mengapa 
seseorang yang terlibat dalam perilaku yang jahat 
mungkin ingin menyembunyikan bagaimana mereka 
berperan serta dalam satu atau lebih dari kegiatan- 
kegiatan ini dari teman- teman, orangtua, atau para 
pemimpin? Apakah bahayanya melibatkan diri dalam 
kegiatan rahasia yang tidak benar?

Menurut Eter 8, Omer menjadi raja setelah Sul me-
ninggal, tetapi putra Omer, Yared “memberontak 
melawan ayahnya” (Eter 8:2) dan “menaruh hatinya 
pada kerajaan dan pada kemuliaan dunia” (Eter 8:7). 
Putri Yared merancang sebuah rencana dengan ayah-
nya yang akan memberikan kerajaan kepadanya. Dia 
adalah seorang wanita yang cantik, dan ketika dia me-
nari di hadapan seorang pria yang bernama Akis, dia 
ingin menikahinya. Yared memberi tahu Akis bahwa 
dia hanya dapat menikahi putrinya “jika kamu akan 
membawa kepadaku kepala ayahku, sang raja” (Eter 
8:12). Akis masuk ke dalam komplotan rahasia ber-
sama teman- temannya untuk membunuh Raja Omer. 
Komplotan rahasia adalah ketika dua orang atau lebih 
mengucapkan sumpah untuk menyimpan tindakan 
mereka yang tidak benar secara rahasia untuk meng-
hindari akibat dari tindakan mereka.

Bacalah Eter 8:15–18, dan identifikasikan kata dan 
ungkapan yang menguraikan beberapa motif dan me-
tode di belakang mereka yang memeluk komplotan 
rahasia.

 5. Jawablah dua atau lebih pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Mengapa sebagian orang berperan serta dalam komplotan 
rahasia?
 b. Mengapa Anda pikir secara rohani menghancurkan untuk 
percaya bahwa Anda dapat melakukan “segala macam keja-
hatan” (Eter 8:16) atau “apa pun” yang Anda hasratkan (Eter 
8:17) tanpa menghadapi akibat apa pun?
 c. Ungkapan manakah dalam Eter 8:18 yang mengindikasikan 
bagaimana perasaan Tuhan tentang komplotan rahasia? Me-
ngapa Anda pikir komplotan seperti itu dianggap “jahat mele-
bihi segalanya”?

Bacalah Eter 8:20–22, 25 dan Eter 9:5–6, 11–12, dengan 
mencari akibat dari mendukung komplotan rahasia. 
Ringkaslah apa yang Anda pelajari:   
  
 

Salah satu kebenaran yang mungkin telah Anda 
identifikasi dalam ayat- ayat ini adalah: Mendukung 

komplotan rahasia menuntun pada kehancuran in-
dividu dan masyarakat.

Moroni berhenti sejenak dalam menulis tentang pepe-
rangan orang Yared untuk berbicara kepada kita. Bacalah 
Eter 8:23–24, 26, dan identifikasikan bagaimana Moroni 
mendorong orang- orang pada zaman kita untuk mene-
rapkan peringatannya tentang komplotan rahasia.

Pikirkan tentang jawaban atas pertanyaan- pertanyaan 
berikut: Mengapa Anda pikir sebuah bangsa, masya-
rakat, atau kelompok lainnya adalah dalam “keadaan 
… yang menyeramkan” (Eter 8:24) ketika terdapat 
komplotan rahasia di tengah- tengahnya? Bagai-
mana kerahasiaan memberikan kekuatan kepada 
komplotan- komplotan ini? Bagaimana mengetahui 
kebenaran tentang komplotan rahasia dapat menolong 
orang- orang mengakhiri kejahatan ini?

 6. Merujuklah kembali pada daftar tindakan yang dibe-
rikan pada awal dari bagian pelajaran ini. Walaupun 

membuat pilihan yang tidak benar dalam bidang- bidang kehi-
dupan Anda ini tidak harus akan dikategorikan sebagai kom-
plotan rahasia, tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda bahaya yang datang karena memilih untuk melibatkan diri 
dalam kegiatan yang seseorang rasakan perlu untuk dirahasia-
kan kepada orang lain.

Eter 9:13–11:23
Satu raja menggantikan yang lain—beberapa adalah saleh, 
beberapa adalah jahat
Seperti yang tercatat dalam Eter 9–11, banyak raja 
memerintah atas orang- orang Yared, beberapa dalam 
kesalehan dan beberapa dalam kejahatan. Bacalah Eter 
9:26–35 (selama masa pemerintahan Het) dan Eter 
11:1–8 (selama masa pemerintahan Kom dan Siblom), 
dengan mencari bukti tentang kebenaran penuh asas 
ini bahwa menolak perkataan para nabi menuntun 
pada penawanan, yang dibahas sebelumnya dalam 
pelajaran ini.
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Ingatlah kembali cara yang Anda pikirkan tentang 
mengindahkan perkataan para nabi dengan lebih baik. 
Pada hari- hari mendatang, tindak lanjuti gol ini dan ca-
rilah kesempatan untuk membagikan kesaksian Anda 
tentang pentingnya mematuhi perkataan para nabi.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Eter 7–11 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 30, HARI 4

Eter 12
Pendahuluan
Setelah menuturkan kembali sejarah orang Yared selama 
bertahun- tahun, Moroni memperkenalkan pelayanan 
Nabi Eter. Moroni kemudian berhenti sejenak dalam 
laporan sejarahnya dan mencatat beberapa berkat yang 
datang kepada mereka yang menjalankan iman kepada 
Yesus Kristus. Dia juga mengakui suatu keprihatinan. 
Dia cemas bahwa mereka yang akan membaca Kitab 
Mormon pada zaman akhir tidak mau menerimanya ka-
rena kelemahan dia dan para penulis lainnya dalam hal 
menulis. Tuhan berjanji kepada Moroni bahwa Dia me-
nguatkan kelemahan mereka semua yang merendahkan 
hati mereka di hadapan- Nya dan memiliki iman.

Eter 12:1–4
Eter mengkhotbahkan pertobatan kepada orang- orang Yared
Mengapa penting bagi sebuah kapal untuk memiliki 
sauh? Bahaya atau kesulitan apakah yang sebuah ka-
pal mungkin hadapi jika tidak memiliki sauh? Berilah 
label pada kapal dalam gambar Kehidupan saya. Pikir-
kan tentang pertanyaan- pertanyaan berikut:

• Jika kapal melukiskan kehidupan Anda, dengan apa-
kah ombak dapat dipersamakan? 

• Jika kita membandingkan ombak dengan kesulitan 
dan kejahatan, seperti apakah mungkin jadinya 
kehidupan seseorang jika dia tidak memiliki sauh? 
(lihat Mormon 5:18).

• Apakah yang telah Tuhan berikan kepada Anda 
untuk menolong Anda berdiam di tempat dengan 
aman seperti sebuah sauh?

Sewaktu Anda menelaah Eter 12, carilah apa yang ha-
rus Anda lakukan untuk menjadi seperti sebuah kapal 
dengan sebuah sauh—kokoh dan aman terlepas dari 
ombak dan tekanan yang Anda hadapi. Eter 12 dimulai 
dengan Moroni yang memperkenalkan Nabi Eter, yang 
hidup pada zaman ketika orang- orang menolak para 
nabi dan hidup dalam kejahatan. Bacalah Eter 12:1–3, 
dan carilah apa pun yang mengesankan Anda tentang 
tindakan- tindakan Eter selama keadaan sulit ini.

Saat berkeliling mendesak orang- orang untuk berto-
bat, Eter mengajarkan betapa seseorang yang percaya 
kepada Allah dapat berharap, terlepas dari dikelilingi 
oleh kesulitan dan kejahatan. Bacalah Eter 12:4, dan 
tandai apa harapan itu. (Sewaktu Anda membaca, 
mungkin bermanfaat untuk mengetahui bahwa 



337

memiliki “tempat di sisi kanan Allah” berarti kembali 
ke hadirat Allah dan menerima kehidupan kekal).

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Menurut Anda bagaimanakah memiliki harapan “dengan ke-
pastian” adalah berbeda dari sekadar menginginkan sesuatu?
 b. Bagaimana iman kepada Yesus Kristus memperkenankan kita 
untuk berharap “dengan kepastian” untuk sebuah tempat di sisi 
kanan Allah?
 c. Ungkapan apakah dalam Eter 12:4 yang menguraikan tin-
dakan dari seseorang yang memiliki harapan dan iman kepada 
Yesus Kristus?

Pada gambar kapal di awal pelajaran ini, berilah label 
sauh dengan kata iman dan harapan.

Eter 12:4 mengajarkan asas ini bahwa ketika kita 
memiliki harapan dan iman kepada Yesus Kristus, 
kita akan menerima kekuatan untuk menjadi ta-
bah dan berlimpah ruah dalam pekerjaan baik.

Renungkan saat- saat ketika mungkin sulit bagi Anda 
untuk menjadi tabah (teguh) dan berlimpah ruah 
dalam pekerjaan baik. Untuk menolong Anda dalam 
situasi ini dan di sepanjang kehidupan Anda, carilah 
cara- cara yang dapat meningkatkan iman Anda ke-
pada Tuhan Yesus Kristus sewaktu Anda melanjutkan 
menelaah Eter 12.

Eter 12:5–22
Moroni menuturkan kembali mukjizat dan pekerjaan 
dahsyat yang datang melalui iman

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, selesai-
kan kalimat berikut dengan kebenaran Injil apa pun yang 

untuknya Anda mencari kesaksian rohani: Saya ingin mempero-
leh kesaksian rohani tentang ….

Sebagian orang merasa bahwa mereka harus terlebih 
dahulu melihat bukti dari sebuah kebenaran dan dibuk-
tikan kepada mereka sebelum mereka akan menjalan-
kannya. Moroni berbicara tentang sikap itu dalam Eter 
12:5–6. Bacalah ayat- ayat ini dan tandai bagian- bagian 
dari nasihatnya itu yang menonjol bagi Anda. (Eter 12:6 
adalah petikan penguasaan tulisan suci).

Menurut Eter 12:6, apakah yang harus kita miliki se-
belum menerima kesaksian dari Tuhan? Apakah yang 
terpikirkan ketika Anda berpikir tentang “pencobaan 
imanmu”?

Sebagian orang secara salah menafsirkan 
“pencobaan imanmu” dengan selalu me-
rujuk pada kesulitan. Penatua Richard G. 
Scott dari Kuorum Dua Belas Rasul mem-
berikan wawasan ini ke dalamnya apa 

artinya “pencobaan imanmu”: “Anda dapat belajar 
menggunakan iman secara lebih efektif dengan mene-
rapkan asas- asas yang diajarkan oleh Moroni: 
‘… kamu tidak menerima kesaksian sampai setelah 
pencobaan imanmu’ [Eter 12:6; huruf miring ditambah-
kan]. Jadi setiap saat Anda mencoba iman Anda, yaitu, 
bertindak dalam kelayakan untuk menanggapi suatu 
kesan, Anda akan menerima bukti yang pasti menge-
nai Roh. Perasaan itu akan meningkatkan iman Anda. 
Jika Anda mengulangi pola itu iman Anda akan men-
jadi lebih kuat” (“Kuasa Iman yang Mendukung di 
Saat- Saat yang Tak Menentu dan Sulit,” Ensign atau Li-
ahona, Mei 2003, 76).

Bacalah petikan- petikan tulisan suci berikut, dan 
carilah berkat- berkat yang datang setelah orang- orang 
menjalankan iman:

• Eter 12:11. Apakah berkat itu?   
 

• Eter 12:12–13. Apa berkat- berkat yang datang ke-
pada Alma dan Amulek?   
 

• Eter 12:19–22, 30–31. Apa berkat- berkat yang datang 
kepada saudara laki- laki Yared melalui iman?   
  
 

Mungkin bermanfaat untuk memerhatikan penggu-
naan kata setelah dalam Eter 12:7, 12, 17, 18, dan 31.

 3. Berdasarkan apa yang telah Anda telaah dalam 
Eter 12, dengan kata- kata Anda sendiri, tulislah dalam 

jurnal penelaahan tulisan suci Anda apa yang Anda rasakan yang 
Moroni ajarkan tentang menerima kesaksian rohani dari Tuhan. 

Salah satu asas yang Moroni ajarkan: Jika kita meng-
hasratkan sebuah kesaksian, maka kita terlebih da-
hulu harus menjalankan iman kepada Yesus Kristus.

 4. Bacalah skenario- skenario berikut, dan kemudian tu-
lislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda bagai-

mana seseorang dalam dua atau lebih dari situasi- situasi itu 
dapat memperlihatkan iman kepada Tuhan:
 a. Seorang remaja putri ingin menerima kesaksian tentang ke-
benaran penuh Kitab Mormon.
 b. Seorang remaja putra memiliki hasrat yang kuat untuk meno-
long orang- orang yang dikasihinya menerima Injil.
 c. Seorang remaja putri mencari Tuhan untuk memberkati ayah-
nya yang sakit.

 5. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang suatu waktu ketika Anda atau seseorang yang 

Anda kenal telah menerima kesaksian atau mukjizat setelah 
memperlihatkan iman.
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Pikirkan kembali tentang asas atau ajaran yang un-
tuknya Anda ingin menerima kesaksian rohani (lihat 
tugas 2 dalam pelajaran ini). Apakah yang dapat Anda 
lakukan untuk memperlihatkan iman Anda sebelum 
menerima kesaksian?

Penguasaan Tulisan Suci—Eter 12:6
 6. Untuk menolong Anda menghafalkan Eter 12:6, baca-
lah beberapa kali, kemudian tulislah ayat itu seingat 

Anda dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda. Sesudahnya, 
bandingkan apa yang Anda tulis dengan ayat sebenarnya. Tela-
ahlah ayat itu lagi, dan tulislah untuk kedua kalinya dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda.

Eter 12:23–41
Moroni mengungkapkan keprihatinan tentang bagaimana 
orang- orang bukan Israel akan menanggapi Kitab Mormon
Seperti yang tercatat dalam Eter 12:23–41, Moroni 
mengungkapkan keprihatinannya bahwa mereka yang 
akan menerima Kitab Mormon pada zaman akhir 
tidak mau menerimanya karena kelemahan dia dan 
para penulis lainnya dalam hal menulis. Sewaktu Anda 
membaca tanggapan Tuhan terhadap keprihatinan 
Moroni dalam Eter 12:26–27, carilah bagaimana Tuhan 
berfirman bahwa apa yang lemah dapat menjadi kuat 
(Eter 12:27 adalah petikan penguasaan tulisan suci).

Tulisan suci kadang- kadang mengindikasikan sebuah 
asas Injil dengan menggunakan kata jika dan maka. 
Kata jika menggambarkan apa yang harus kita la-
kukan, dan maka menjelaskan apa yang akan terjadi 
sebagai akibat dari tindakan kita. Bacalah Eter 12:27, 
identifikasikan asas jika–maka, dan tulislah itu di ba-
wah ini.

Jika kita   
 , 
maka Tuhan akan   
 .

Anda akan membahas ayat- ayat ini dengan lebih men-
dalam dalam pelajaran dengan guru Anda minggu ini. 
Anda juga akan menelaah dan mempelajari lebih ba-
nyak pembahasan Moroni tentang iman, harapan, dan 
kasih amal yang ditemukan dalam Eter 12:28–41.

Penguasaan Tulisan Suci—Eter 12:27
Untuk menolong Anda mengingat gagasan- gagasan 
dalam Eter 12:27, salinlah yang berikut pada secarik 
kertas: Jika … datang … memperlihatkan … kelemahan 
… … memberi … kelemahan … rendah hati; … kasih 
karunia … semua orang … merendahkan hati … jika … 
merendahkan hati … iman … lemah … kuat.

Bacalah kembali Eter 12:27, dengan memerhatikan kata- 
kata ini. Lafalkan kembali ayat ini sebisa Anda, dengan 
hanya melihat kata- kata pada kertas Anda. Taruhlah 
secarik kertas itu di suatu tempat yang akan Anda lihat 
di kemudian hari ini atau besok (misalnya, dalam saku 
Anda atau dalam tulisan suci Anda). Tinjaulah Eter 12:27 
kapan pun Anda melihat secarik kertas itu sampai Anda 
telah menghafalkan petikan tersebut.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Eter 12 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 31: HARI 1

Eter 13–15
Pendahuluan
Nabi Eter bernubuat tentang Yerusalem Baru. Dia juga 
memperingatkan Koriantumur, raja orang Yared, bahwa 
rakyatnya akan dihancurkan karena kejahatan, dan 
dia menegur Koriantumur dan seisi rumahnya untuk 
bertobat. Ketika Koriantumur dan orang- orang meno-
lak untuk bertobat, perang dan kejahatan meningkat 
selama bertahun- tahun sampai seluruh bangsa Yared 
dihancurkan. Hanya Eter dan Koriantumur selamat 
untuk menyaksikan penggenapan nubuat Eter.



339

Eter 13:1–12
Moroni mencatat nubuat- nubuat Eter tentang Yerusalem 
Baru dan Yerusalem zaman dahulu
Pertimbangkan beberapa kota zaman sekarang yang 
memiliki nama alternatif yang mengindikasikan ciri 
khas yang penting dari kota itu. Sebagai contoh, Paris, 
Perancis, juga dikenal sebagai kota Cahaya. Untuk 
memulai, lihat apakah Anda dapat mencocokkan kota- 
kota di bawah ini dengan nama alternatifnya yang be-
nar (jawaban diberikan pada akhir pelajaran ini).

Kairo, Mesir Kota Berangin

Manila, Filipina Kota Seribu Menara Masjid

Chicago, AS Kota Abadi

Mexico City, Meksiko Mutiara Oriental

Roma, Italia Kota Istana- Istana

Pelajaran hari ini menarik perhatian untuk dua kota 
penting pada zaman terakhir: (1) Yerusalem dan 
(2) Yerusalem Baru. Pada zaman akhir kedua kota 
ini akan menjadi terkenal karena kesalehannya. Eter 
mengajar orang- orang Yared bahwa tanah yang di 
atasnya mereka tinggal adalah tempat untuk kota 
masa depan yang disebut Yerusalem Baru.

Bacalah Eter 13:2–8. Tuhan mengungkapkan kepada 
Nabi Joseph Smith bahwa Yerusalem Baru yang diiden-
tifikasikan dalam Eter 13:6 akan dibangun di Jackson 
County, Missouri, AS (lihat A&P 57:1–4; 84:1–4). Apa-
kah yang Eter katakan tentang kota- kota ini dalam Eter 
13:3, 5? Renungkan seperti apa rasanya tinggal di sebuah 
kota seperti itu. Telaahlah Eter 13:10–11 untuk mempel-
ajari apa yang harus seseorang alami untuk tinggal di 
kota- kota kudus, Yerusalem Baru dan Yerusalem zaman 
dahulu (yang akan menjadi kudus ketika itu dibangun 
kembali bagi Tuhan; lihat lihat Eter 13:5).

Nama lain untuk Yerusalem Baru adalah Sion (lihat 
Musa 7:62; Pasal- Pasal Kepercayaan 1:10). Sementara 
kita mungkin tidak tinggal di Yerusalem atau Yerusalem 
Baru, semua anggota Gereja dapat berupaya untuk 
menegakkan Sion. Kita dapat mempersiapkan diri 
untuk berdiam di tempat- tempat kudus, termasuk 
kerajaan selestial Allah, sewaktu kita menjadi bersih 
melalui Pendamaian Yesus Kristus.

Eter 13:13–15:34
Orang- orang Yared menolak Eter dan bersikeras dalam 
kejahatan dan perang sampai mereka dihancurkan
Bacalah Eter 13:13–19, dan carilah kondisi masyarakat 
orang Yared pada zaman Eter. Telaahlah Eter 13:20–22 
untuk menemukan pesan Eter kepada Koriantumur 
dan bagaimana Koriantumur dan rakyatnya menang-
gapi.

 1. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Dalam cara apakah Anda pernah melihat orang- orang pada 
zaman kita mengeraskan hati mereka dan menolak para hamba 
Tuhan?
 b. Apakah yang akan Anda lakukan untuk menjaga diri Anda 
kuat dalam iman dan mengindahkan perkataan para nabi?

Seperti yang tercatat dalam Eter 13:23–14:20, 
Koriantumur berperang dalam pertempuran melawan 
beberapa pria yang berusaha mengambil kerajaan 
darinya, termasuk Sared, Gilead, dan Lib. Pada akhir-
nya, seluruh bangsa Yared menjadi terlanda perang. 
Musuh terakhir Koriantumur adalah seorang pria yang 
bernama Siz. Luasnya kehancuran di antara orang- 
orang Yared dari peperangan ini diperincikan dalam 
Eter 14:21–25 dan Eter 15:1–2.

Bacalah Eter 15:3–6 untuk menemukan apa yang 
Koriantumur berusaha lakukan untuk membiarkan 
hidup sisa orang- orang dari kehancuran. Pikirkan ten-
tang mengapa Siz menolak usulan Koriantumur dan 
mengapa orang- orang dalam kedua pasukan menolak 
untuk menyerah (lihat juga Eter 14:24).

Bacalah Eter 15:12–17, dan carilah perincian tentang 
situasi orang- orang Yared. Apakah yang Anda temu-
kan sangat tragis atau penuh dukacita tentang kondisi 
mereka? Ingatlah bahwa Eter telah menghabiskan 
waktu bertahun- tahun memperingatkan orang- orang 
untuk bertobat (lihat Eter 12:2–3; 13:20). Bacalah Eter 
15:18–19, dan identifikasikan akibat yang datang dari 
menolak peringatan Tuhan untuk bertobat. Berdasar-
kan pada apa yang Anda baca, lengkapi pernyataan 
berikut: Jika kita menolak peringatan Tuhan untuk ber-
tobat, maka   
  
 .

Di ruang yang di atas, Anda mungkin telah menulis-
kan sebuah asas seperti yang berikut: Jika kita me-
nolak peringatan Tuhan untuk bertobat, Roh- Nya 
menarik diri dan Setan memperoleh kuasa atas 
hati kita.

 2. Dengan menggunakan Eter 15:19 dan asas yang kita 
pelajari darinya, jelaskan mengapa satu atau lebih dari 
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rasionalisasi berikut yang seseorang mungkin berikan saat ini 
untuk menolak bertobat adalah keliru:
 a. Saya tahu film yang saya saksikan tidaklah selaras dengan 
standar Gereja, tetapi itu tampaknya tidak memiliki dampak 
pada diri saya.
 b. Minum alkohol bersama teman- teman saya tidaklah begitu 
buruk. Kami hanya bersenang- senang.
 c. Itu hanyalah sedikit pornografi. Saya tidak pergi keluar dan 
menjadi amoral. Di samping itu, saya dapat berhenti kapan pun 
saya suka.
 d. Saya tidak harus bertobat sekarang. Itu dapat menunggu 
sampai saya hampir pergi misi atau menikah di bait suci.

Eter 15:20–32 menuturkan bagaimana kedua pasukan 
orang Yared saling berperang sampai hanya tersisa para 
pemimpin mereka, Koriantumur dan Siz. Kemudian 
Koriantumur membunuh Siz.

Sejarah orang- orang Yared memberikan contoh yang 
gamblang tentang apa yang terjadi pada sebuah 
bangsa ketika mereka secara kolektif menolak upaya 
Allah yang berulang- ulang untuk meyakinkan mereka 
bertobat. Sementara kita mungkin tidak menghadapi 
kehancuran jasmani secara langsung dengan menolak 
untuk bertobat, kita akan mengalami perasaan bersa-
lah jika kita menolak peringatan Tuhan untuk bertobat.

Pikirkan tentang pernyataan berikut dari 
Penatua Neil L. Andersen dari Kuorum 
Dua Belas Rasul, “Saya bersaksi bahwa 
Juruselamat mampu dan ingin sekali 
mengampuni dosa- dosa kita. Kecuali bagi 
beberapa dari mereka yang memilih ke-

gelapan setelah mengetahui kegenapan, tidak ada 
dosa yang tidak dapat diampuni. Sungguh kesempatan 
yang luar biasa bagi kita masing- masing untuk me-
ninggalkan dosa- dosa kita dan datang kepada Kristus. 
Pengampunan ilahi merupakan salah satu buah Injil 
termanis, yang menghapus rasa bersalah serta dosa 
dari hati kita dan menggantinya dengan sukacita dan 

kedamaian sanubari” (“Bertobatlah … Agar Aku Dapat 
Menyembuhkan Kamu,” Ensign atau Liahona, Novem-
ber 2009, 41).

Periksalah apa pun yang mungkin Anda lakukan yang 
dapat mengganggu pengaruh Roh Kudus dalam kehi-
dupan Anda. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat 
menggunakan kuasa Pendamaian Yesus Kristus untuk 
membuat perubahan yang perlu yang akan menolong 
Anda menerima Roh dan melawan kuasa Setan.

Dari Eter 13–15 kita belajar bahwa amarah dan pem-
balasan menuntun kita untuk membuat pilihan- 
pilihan yang menyakiti diri kita sendiri dan orang 
lain. Baca atau bacalah kembali petikan- petikan beri-
kut, dan tandai kata atau ungkapan yang mengajarkan 
kebenaran ini: Eter 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28.

Renungkan apa akibat dari amarah yang tak terkendali 
terhadap keluarga atau hubungan lainnya. Pikirkan 
tentang sebuah situasi dalam kehidupan Anda di mana 
Anda mungkin perlu meninggalkan perasaan amarah 
atau pembalasan dendam.

Sewaktu Anda membaca pernyataan berikut oleh Pe-
natua David E. Sorensen, seorang anggota emeritus 
Tujuh Puluh, carilah bagaimana Anda dapat mengatasi 
perasaan amarah atau hasrat untuk mencari pemba-
lasan dendam, “Jika seseorang menyakiti kita atau 
mereka yang kita kasihi, rasa sakit itu terasa memba-
kar jiwa. Rasa sakit atau ketidakadilan itu seolah- olah 
menjadi hal yang paling penting di dunia, dan kita 
tidak memiliki pilihan lain selain membalas dendam. 
Tetapi Kristus, Pangeran Damai, mengajarkan ke-
pada kita cara yang lebih baik. Memang sangat sulit 
untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita, 
tetapi jika kita mengampuni, kita membuka diri kita 
untuk suatu masa depan yang lebih baik. Kesalahan 
orang lain tidak lagi mengendalikan jalan kita. Jika 
kita mengampuni sesama, hal itu akan memberi kita 
kebebasan memilih bagaimana kita akan menjalani 
kehidupan pribadi kita. Pengampunan artinya bahwa 
masalah- masalah di masa lalu tidak lagi mengatur tu-
juan kita, tetapi kita dapat berfokus pada masa depan 
dengan kasih Allah yang bersemayam di dalam hati 
kita” (“Pengampunan Akan Mengubah Kebencian 
Menjadi Kasih,” Ensign atau Liahona, Mei 2003, 12).

 3. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Kapankah Anda atau seseorang 

yang Anda kenal pernah mengalami penyembuhan dan kebe-
basan setelah memilih untuk mengampuni?

Anda dapat mengatasi perasaan amarah dan pemba-
lasan dendam apa pun jika Anda mau berpaling ke-
pada Yesus Kristus dan menerima kuasa pengampunan 
dan penghiburan melalui Pendamaian- Nya. Ingatlah 
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untuk berpaling kepada Tuhan dalam doa untuk ban-
tuan yang mungkin Anda butuhkan dalam situasi itu.

 4. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Eter 13–15 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya: 
 

Jawaban untuk kegiatan mencocokkan pada awal 
pelajaran: Kairo, Mesir (Kota Seribu Menara Mesjid); 
Manila, Filipina (Mutiara Oriental); Chicago, AS (Kota 
Berangin); Mexico City, Meksiko (Kota Istana- Istana); 
Roma, Italia (Kota Abadi).
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PENDAHULUAN UNTUK  

Moroni
Mengapa Menelaah Kitab Ini?
Sewaktu Anda menelaah kitab Moroni, Anda dapat 
menarik kekuatan dari teladan dan kesaksian Moroni 
yang sangat kuat. Di samping itu, dari ajaran- ajaran 
Moroni dan ayahnya, Mormon, Anda akan belajar ten-
tang tata cara dan praktik dasar Gereja Yesus Kristus, 
pentingnya melakukan pekerjaan yang benar dengan 
maksud yang sungguh- sungguh, cara menilai antara 
yang baik dan yang jahat, serta hubungan antara 
iman, harapan, dan kasih amal. Anda juga akan mem-
baca desakan Moroni untuk berdoa agar mengetahui 
bagi diri Anda bahwa Kitab Mormon adalah benar dan 
untuk “[datang] kepada Kristus, dan disempurnakan … 
di dalam Dia” (Moroni 10:32).

Siapakah yang Menulis Kitab Ini?
Moroni menulis kitab ini, yang mencakup perkataan-
nya, firman Yesus Kristus kepada kedua belas murid- 
Nya (lihat Moroni 2), dan perkataan ayahnya, Mormon 
(lihat Moroni 7–9). Sebelum kehancuran orang- orang 
Nefi, Moroni melayani sebagai pemimpin militer dan 
Gereja di antara mereka (lihat Mormon 6:12; Moroni 
8:1). Seperti para penulis dan penyusun utama lain-
nya dalam Kitab Mormon, Moroni adalah saksi bagi 
Juruselamat. Dia bersaksi: “Aku telah melihat Yesus, 
dan … Dia telah berbincang denganku berhadapan 
muka” (Eter 12:39). Moroni setia pada kesaksiannya 
dan menekankan kerelaannya untuk dibunuh alih- alih 
menyangkal Kristus (lihat Moroni 1:1–3).

Pada tahun 1823, kira- kira 1.400 tahun setelah dia me-
nuntaskan catatan Kitab Mormon, Moroni menampak-
kan diri kepada Nabi Joseph Smith sebagai makhluk 
yang telah dibangkitkan dan memberi tahu dia bahwa 
catatan itu tersimpan di sebuah bukit di dekat rumah 
Joseph Smith. Pada waktu itu dan selama beberapa 
tahun berikutnya, Moroni juga memberi petunjuk 
kepada Joseph Smith “perihal apa yang akan Tuhan la-
kukan, dan bagaimana dan dengan cara apa kerajaan- 
Nya harus dipandu pada zaman terakhir” (Joseph 
Smith—Sejarah 1:54).

Kapan dan Di Mana Itu Dituliskan?
Moroni mungkin menulis dan menyusun kitab ini 
antara tahun 401 M dan 421 M (lihat Mormon 8:4–6; 
Moroni 10:1), sewaktu dia mengembara untuk kesela-
matan hidupnya (lihat Mormon 1:1–3).

UNIT 31: HARI 2

Moroni 1–5
Pendahuluan
Setelah menuntaskan ringkasannya tentang 
lempengan- lempengan Eter, Moroni menjelaskan 
bahwa dia “telah mengira tidak akan menulis lagi” 
(Moroni 1:1). Meskipun demikian, dia dilindungi un-
tuk “menulis sedikit hal lagi, agar barangkali itu boleh 
berharga” bagi mereka pada zaman terakhir (Moroni 
1:4). Moroni 1–5 menandaskan kesetiaan Moroni 
kepada Yesus Kristus. Itu juga menguraikan petunjuk 
untuk tata cara- tata cara Injil yang penting, termasuk 
pelaksanaan sakramen.

Moroni 1
Moroni mengembara untuk keselamatan hidupnya dan 
melanjutkan tulisan- tulisannya
Penatua David E. Sorenson, seorang anggota emeritus 
Tujuh Puluh, menceritakan hal berikut tentang seorang 
remaja putri yang memiliki keberanian untuk berdiri 
bagi kepercayaannya:

“Cucu perempuan saya, Jennifer diundang untuk 
pergi bersama beberapa teman sekolah ke sebuah 
perjamuan makan malam dan nonton film. Para gadis 
semua sepakat dengan film yang akan mereka tonton, 
dan Jennifer nyaman menghadirinya. Meskipun demi-
kian, gadis yang meninggalkan perjamuan makan ma-
lam untuk membeli tiket bioskop untuk kelompok itu 
kembali dengan tiket ke film yang berbeda dari yang 
telah direncanakan! Dia berkata, ‘Ini film yang hebat, 
dan film untuk orang dewasa.’

Jennifer, terlihat sangat terkejut, tidak percaya dengan 
situasi yang telah berubah dengan begitu cepat. Un-
tungnya dia telah memutuskan sebelum dia mendapati 
dirinya dalam posisi ini bahwa dia tidak akan menon-
ton film untuk orang dewasa. Dia dapat berdiri teguh 
dan berkata kepada teman- temannya, ‘Aku tidak dapat 
pergi menonton film untuk orang dewasa. Orangtuaku 
tidak akan setuju.’ Untuk hal itu para gadis menjawab, 
‘Ah, ayolah! Orangtuamu tidak akan pernah tahu!’ 
Menghadapi hal ini, Jennifer terus berkata, ‘Baiklah, 
sebenarnya tidaklah masalah apakah orangtuaku akan 
tahu. Aku hanya tidak mau pergi menonton film untuk 
orang dewasa!’

Teman- temannya kesal dan berusaha untuk mem-
buatnya melunak. Mereka memberi tahu dia bahwa 
dia ‘telah merusak segalanya.’ Ketika dia tidak mau 
menyerah, mereka melemparkan tiket dan uang 
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kembaliannya ke wajahnya serta meninggalkan dia 
untuk pergi menonton film orang dewasa. Itu akhirnya 
menjadi malam yang kesepian yang penuh penolakan 
dari teman- temannya. Tetapi itu adalah saat yang luar 
biasa bagi Jennifer dan keluarga kami. Dia mempero-
leh keyakinan, harga diri, dan kekuatan rohani” (“You 
Can’t Pet a Rattlesnake,” Ensign, Mei 2001, 42).

Bacalah Moroni 1:1–3, dan carilah bagaimana Moroni 
berdiri seorang diri untuk kepercayaannya. Moroni 
dan cucu perempuan Penatua Sorensen keduanya 
memberikan teladan saat individu- individu dapat 
memilih untuk berdiri untuk apa yang mereka ketahui 
adalah benar. Anda juga dapat membuat keputusan- 
keputusan yang tampaknya kecil setiap hari yang 
memperlihatkan iman, kepatuhan, dan hasrat Anda 
untuk mengikuti Kristus.

 1. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
tentang suatu waktu ketika Anda memilih untuk berdiri 

bagi kepercayaan Anda atau untuk memperlihatkan iman Anda 
melalui kepatuhan.

Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat berdiri de-
ngan lebih baik untuk kepercayaan Anda kepada Yesus 
Kristus. Bacalah Moroni 1:4 untuk menemukan me-
ngapa Moroni memilih untuk menulis lebih banyak. 
Apakah yang dapat kita pelajari dari teladan dan moti-
vasi Moroni untuk menulis lebih banyak kepada ketu-
runan dari mereka yang mengincar nyawanya? Apakah 
yang mungkin Anda tuliskan kepada keturunan Anda 
sendiri yang akan menjadi berkat bagi mereka? Se-
waktu Anda menelaah Moroni 2–5, pertimbangkan 
bagaimana hal- hal yang Moroni pilih tentang hal yang 
dituliskan adalah “berharga” bagi Anda (Moroni 1:4).

Moroni 2
Moroni mencatat petunjuk tentang penganugerahan 
karunia Roh Kudus
Pikirkan tentang pengalaman Anda dikukuhkan se-
bagai anggota Gereja dan menerima penumpangan 
tangan di atas kepala Anda sehingga Anda dapat 
menerima karunia Roh Kudus. Apakah yang Anda 
ingat tentang tata cara ini? Bacalah Moroni 2:1–3, dan 
pertimbangkan bagaimana karunia Roh Kudus telah 
menjadi berkat dalam kehidupan Anda.

Satu kebenaran Injil yang diajarkan dalam ayat- ayat ini 
adalah hal ini: Anggota yang memegang wewenang 
imamat yang benar dapat melimpahkan karunia 
Roh Kudus kepada anggota yang baru dibaptis de-
ngan penumpangan tangan.

Moroni 3
Moroni mencatat petunjuk tentang menahbiskan individu 
pada jabatan imamat
Pernahkah Anda melihat sebuah catatan tentang ga-
ris wewenang keimamatan seseorang? Catatan ini 
memperlihatkan siapa yang menahbiskan seorang 
individu pada imamat serta siapa selanjutnya yang me-
nahbiskan orang itu dan seterusnya mundur sampai 
Yesus Kristus. Barangkali Anda memiliki salinan garis 
wewenang keimamatan Anda sendiri atau pernah 
melihat milik saudara laki- laki atau ayah. Pikirkan 
tentang pentingnya dapat menelusuri garis wewenang 
secara langsung kepada Yesus Kristus sewaktu Anda 
membaca pernyataan berikut oleh Penatua Jeffrey R. 
Holland dari Kuorum Dua Belas Rasul:

“Jelaslah, bertindak dengan wewenang 
ilahi memerlukan lebih dari sekadar per-
janjian dengan manusia. Itu tidak dapat 
dihasilkan dengan pelatihan teologi atau 
penugasan dari jemaat. Tidak, dalam pe-
kerjaan yang diwenangkan Allah harus 

ada kekuatan yang lebih besar daripada yang telah di-
miliki oleh orang- orang di mimbar, atau di jalan- jalan, 
atau di seminari—suatu kenyataan yang telah diketa-
hui dan diakui secara terbuka oleh para pencari agama 
yang jujur dari generasi- generasi sampai saat Pemu-
lihan ….

… Kita di dalam Gereja Yesus Kristus yang dipulihkan 
dapat melacak garis wewenang keimamatan yang 
digunakan oleh diaken yang paling baru di dalam 
lingkungan, uskup yang mengawasinya, dan nabi yang 
mengetuai kita semua. Garis itu mundur dalam mata 
rantai yang tak terpatahkan sampai ke para utusan 
surgawi yang datang dari Putra Allah Sendiri, yang 
membawa karunia yang tak tertandingi ini dari surga” 
(“Keistimewaan Kita yang Paling Unik,” Ensign atau 
Liahona, Mei 2005, 44).

Setiap orang yang menerima imamat Harun atau 
Melkisedek juga ditahbiskan pada jabatan imamat 
yang mencakup tugas- tugas tertentu. Bacalah Moroni 
3:1–4, dan carilah bagaimana individu ditahbiskan 
pada jabatan imamat, termasuk jabatan imam atau 
pengajar.

Anda mungkin ingin menuliskan kebenaran berikut 
dalam tulisan suci Anda di sebelah ayat- ayat ini: In-
dividu ditahbiskan pada jabatan imamat melalui 
penumpangan tangan oleh mereka yang memiliki 
wewenang.

 2. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:
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 a. Mengapa Anda pikir adalah perlu bagi seorang individu un-
tuk ditahbiskan pada imamat oleh seseorang yang telah meme-
gang imamat?
 b. Bagaimana memiliki wewenang imamat dalam Gereja atau 
dalam keluarga Anda adalah berharga bagi Anda?

Moroni 4–5
Moroni menjelaskan bagaimana sakramen dilaksanakan

 3. Pikirkan tentang lambang- lambang sakramen dan 
tentang pengalaman- pengalaman Anda dalam mengam-

bil sakramen. Kemudian lakukan yang berikut dalam jurnal pene-
laahan tulisan suci Anda:
 a. Dari ingatan, semampu Anda, tuliskan salah satu doa sakra-
men, baik untuk roti maupun untuk air.
 b. Setelah meninjau doa- doa sakral ini (lihat Moroni 4:3; 5:2) 
dan memeriksa apa yang Anda tuliskan pada bagian pertama 
dari tugas ini, tulislah tentang sebagian dari salah satu doa sak-
ramen yang menonjol bagi Anda, dan jelaskan mengapa bagian 
dari doa itu bermakna bagi Anda.

Moroni menyertakan doa- doa pelaksanaan sakramen 
dalam catatannya karena dia merasa itu akan “ber-
harga” bagi orang- orang “pada suatu masa menda-
tang” (Moroni 1:4). Bacalah Moroni 4:1–3 dan 5:1–2, 
dan indentifikasi ungkapan- ungkapan yang menje-
laskan apa yang roti dan air sakramen lambangkan. 
Sewaktu Anda membaca, mungkin bermanfaat untuk 
mengingat bahwa dewasa ini Gereja menggunakan 
air dalam sakramen alih- alih air anggur sebagai akibat 
dari wahyu yang diberikan kepada Nabi Joseph Smith 
(lihat A&P 27:2).

Ringkaslah tujuan sakramen dengan melengkapi per-
nyataan ini: Lambang- lambang sakramen menolong 
kita mengingat   
 .

Renungkan mengapa tubuh dan darah Juruselamat 
adalah penting bagi Anda.

Penderitaan jasmani, kematian, dan Kebangkitan tu-
buh Juruselamat dan penderitaan rohani- Nya yang 
hebat, dibuktikan melalui penumpahan darah- Nya, 
memungkinkan pengampunan akan dosa- dosa bagi 
semua orang yang menjalankan iman kepada- Nya dan 
bertobat. Lambang- lambang sakramen menolong 
kita mengingat Pendamaian Yesus Kristus.

 4. Jawablah satu atau kedua pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana merenungkan Pendamaian Juruselamat dengan 
tulus selama sakramen telah menolong atau memperkuat Anda 
secara rohani?
 b. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk berfokus pada 
mengingat Pendamaian Juruselamat dengan lebih baik selama 
sakramen?

Untuk menolong Anda memahami apa yang Anda 
janjikan untuk lakukan sewaktu mengambil sakramen, 
tinjaulah Moroni 4:3 dan lengkapi bagan berikut:

Apa yang saya 
janjikan untuk 
lakukan

Apa yang saya 
pikir arti dari 
menaati bagian 
perjanjian ini

Apa yang dapat 
saya lakukan 
untuk menaati 
bagian perjan-
jian ini dengan 
lebih baik

1.

2.

3.

Kita juga belajar dari Moroni 4:3 bahwa sewaktu kita 
dengan setia menaati bagian perjanjian sakramen kita, 
kita dapat selalu memiliki Roh Tuhan bersama kita.

Sewaktu Anda membaca pernyataan berikut dari Pe-
natua David A. Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul, 
pikirkan tentang bagaimana Anda pernah mengalami 
karunia Roh Kudus dalam cara- cara yang dia sebutkan, 
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“Roh Tuhan dapat menjadi pembimbing kita dan akan 
memberkati kita dengan arahan, petunjuk, dan per-
lindungan rohani selama perjalanan fana kita” (“Agar 
Roh- Nya Selalu Menyertai Kita,” Ensign atau Liahona, 
Mei 2006, 31).

Renungkan Pendamaian Juruselamat sewaktu Anda 
mengambil sakramen pada hari Minggu. Berusahalah 
untuk menaati bagian- bagian dari perjanjian yang 
Anda identifikasikan dalam bagan agar Anda dapat 
selalu memiliki Roh Tuhan bersama Anda.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Moroni 1–5 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 31: HARI 3

Moroni 6
Pendahuluan
Moroni mendekati penuntasan tulisan- tulisannya 
di atas lempengan- lempengan dengan menjelaskan 
beberapa persyaratan bagi seseorang untuk diper-
siapkan bagi pembaptisan ke dalam Gereja. Dia ke-
mudian menguraikan tanggung jawab yang dimiliki 
para anggota Gereja untuk mengurus para anggota 
lainnya. Moroni juga menjelaskan tujuan pertemuan- 
pertemuan Gereja dan menekankan perlunya 
pertemuan- pertemuan Gereja yang dipandu oleh pe-
ngaruh Roh Kudus.

Moroni 6:1–3
Moroni menguraikan persyaratan untuk pembaptisan
Bayangkan Anda memiliki saudara kandung berumur 
tujuh tahun yang akan berusia delapan tahun dalam 
waktu beberapa bulan lagi. Orangtua Anda telah me-
minta Anda untuk mengajar dalam malam keluarga 
tentang bagaimana mempersiapkan untuk pembap-
tisan.

 1. Jika Anda harus mengajarkan pelajaran itu sekarang 
juga, apakah yang akan Anda ajarkan untuk menolong 

saudara kandung Anda mempersiapkan diri untuk dibaptis? Tu-
lislah pemikiran Anda dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda.

Setelah menyertakan doa- doa sakramen dalam ca-
tatannya (lihat Moroni 4–5), Moroni menambahkan 
petunjuk mengenai tata cara pembaptisan. Selidikilah 
Moroni 6:1–3, dengan mencari persyaratan untuk 
pembaptisan. Anda mungkin ingin menandai persya-
ratan yang Anda identifikasikan dalam tulisan suci 
Anda.

Menurut Anda apakah artinya bahwa mereka yang 
menginginkan untuk dibaptis harus “menghasilkan 
buah yang pantas sehingga mereka layak untuk itu”? 
(Moroni 6:1).   
  
 

Renungkan apa yang Anda pikir arti dari memiliki 
“hati yang hancur dan roh yang menyesal” (Moroni 
6:2) sebelum dibaptis. Seperti yang tercatat dalam 
Moroni 6:1–3, Moroni menjelaskan bahwa melalui 
pembaptisan kita membuat perjanjian untuk 
mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus 
dan melayani- Nya sampai akhir. Apakah yang akan 
Anda lakukan untuk memelihara dan memperkuat ke-
bulatan tekad untuk melayani Yesus Kristus?

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, uraikan 
beberapa cara yang telah Anda coba sejak pembaptisan 

Anda untuk memelihara dan memperkuat kebulatan tekad Anda 
untuk melayani Yesus Kristus.
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Moroni 6:4
Moroni menjelaskan bagaimana mengurus dan memelihara 
para anggota Gereja secara rohani
Setelah menjelaskan persyaratan individu yang hen-
daknya dipenuhi sebelum dibaptis, Moroni kemudian 
menjelaskan bagaimana mereka yang baru dibaptis 
tetap setia pada perjanjian- perjanjian mereka. Bacalah 
Moroni 6:4, dan carilah apa yang harus dilakukan un-
tuk menolong orang yang baru insaf agar tetap setia.

Ringkaslah apa yang Anda pelajari dari Moroni 6:4 
tentang tanggung jawab Anda terhadap para anggota 
lainnya di Gereja.   
  
 

Apa berkat- berkat yang Moroni 6:4 indikasikan yang 
akan datang karena dipelihara oleh firman Allah?

Satu kebenaran yang diajarkan dalam Moroni 6:4 
adalah bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk 
mengingat dan memelihara para anggota lainnya 
di Gereja secara rohani.

Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas 
Rasul bersaksi tentang pentingnya saling memelihara 
dengan firman Allah, “Sebagian besar orang datang 
ke gereja tidak sekadar mencari beberapa fakta Injil 
yang baru atau bertemu teman- teman lama, walaupun 
semua itu adalah penting. Mereka mencari penga-
laman rohani. Mereka menginginkan kedamaian. 
Mereka ingin iman mereka dibentengi dan harapan 
mereka diperbarui. Singkatnya, mereka harus dirawat 
oleh firman Allah yang baik, diperkuat dengan kuasa 
surga. Mereka yang di antara kita yang diminta untuk 
berbicara atau mengajar atau memimpin memiliki ke-
wajiban untuk menolong memberikan itu, yang terbaik 
yang dapat kita berikan” (“A Teacher Come from God,” 
Ensign, Mei 1998, 26).

Pernahkah Anda berpikir tentang sejumlah besar in-
dividu yang telah berdoa bagi Anda, mempersiapkan 
pelajaran bagi Anda, mendorong Anda dan kegiatan 
Anda di Gereja, serta menolong Anda melewati tan-
tangan?

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang dua atau tiga orang yang pernah mengingat 

Anda dengan cara yang bermakna atau merawat Anda secara ro-
hani.

Beberapa saat kemudian, bahaslah dengan seorang 
anggota keluarga atau teman bagaimana Anda telah 
diberkati karena seseorang mengingat Anda atau me-
rawat Anda dengan firman Allah.

Presiden Henry B. Eyring dari Presidensi Utama men-
ceritakan sebuah kisah tentang seorang diaken di 

lingkungannya yang memahami perlunya memenuhi 
tanggung jawabnya kepada para anggota kuorumnya 
yang lain:

“Salah seorang anggota kuorumnya ting-
gal di dekat rumah saya. Anak laki- laki 
tetangga itu tidak pernah menghadiri per-
temuan kuorum tidak juga melakukan 
apa pun dengan para anggota kuorum-
nya. Ayah tirinya bukanlah anggota, dan 

ibunya tidak menghadiri gereja.

Presidensi kuorum diakennya bertemu dalam dewan 
pada suatu hari Minggu pagi .… Dalam pertemuan 
presidensi mereka, para gembala yang berumur 13 
tahun itu ingat anak lelaki yang tidak pernah datang. 
Mereka berbicara tentang betapa dia memerlukan apa 
yang mereka terima. Presiden menugaskan penasihat-
nya untuk pergi mencari domba yang hilang itu.

Saya kenal si penasihat, dan saya tahu dia pemalu, 
dan saya tahu sulitnya tugas tersebut, sehingga saya 
memerhatikan dengan bertanya- tanya melalui jendela 
depan saya sewaktu si penasihat berjalan perlahan di 
dekat rumah saya, pergi ke jalan menuju rumah anak 
laki- laki yang tidak pernah datang ke gereja. Gem-
bala itu menaruh tangannya dalam sakunya. Matanya 
menatap ke tanah. Dia berjalan perlahan, cara yang 
akan Anda lakukan jika Anda tidak yakin ingin pergi 
ke tempat yang Anda tuju. Dalam waktu 20 menit atau 
lebih, dia kembali ke jalan bersama diaken yang hilang 
sedang berjalan di sisinya. Adegan seperti itu terulang 
selama beberapa hari Minggu lagi. Kemudian anak 
laki- laki yang telah hilang dan ditemukan itu pindah.

… Bertahun- tahun kemudian, saya berada di sebuah 
konferensi pasak, satu benua jauhnya dari ruang di 
mana presidensi itu telah bertemu dalam dewan. Seo-
rang pria berambut abu- abu datang kepada saya dan 
berkata dengan pelan, ‘Cucu laki- laki saya tinggal di 
lingkungan Anda bertahun- tahun yang lalu.’ Dengan 
kelembutan, dia memberi tahu saya tentang kehi-
dupan anak laki- laki itu. Dan kemudian dia bertanya 
apakah saya dapat menemukan diaken yang berjalan 
dengan perlahan di jalan itu. Dan dia bertanya- tanya 
apakah saya dapat menyampaikan rasa terima kasih 
kepadanya dan memberi tahu dia bahwa cucu laki- 
lakinya, yang sekarang telah tumbuh menjadi seorang 
pria, masih ingat” (“Watch with Me,” Ensign, Mei 2001, 
38–39).

Pertimbangkan individu- individu tertentu yang mung-
kin Tuhan ingin Anda “ingat” atau “pelihara.” Ren-
canakan sebuah cara Anda dapat menolong merawat 
mereka secara rohani. Tulislah nama mereka pada 
secarik kertas, dan tempatkan itu di sebuah lokasi yang 
akan menolong Anda mengingat mereka.
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Pikirkan tentang pengalaman- pengalaman yang per-
nah Anda peroleh yang mengajar Anda tentang pen-
tingnya berdoa atau berpuasa bersama para anggota 
dari lingkungan atau cabang Anda.

 4. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

 a. Bagaimana pengalaman Anda di gereja akan berubah jika 
Anda hadir dengan hasrat untuk memperkuat orang lain secara 
rohani?
 b. Mengapa adalah berharga untuk sering mengambil sakramen 
sebagai ingatan akan Yesus Kristus?
 c. Bagaimana pergi ke gereja untuk tujuan- tujuan yang terda-
pat di atas dapat menolong untuk “memelihara [Anda] pada ja-
lan yang benar”? (Moroni 6:4).

Bacalah Moroni 6:7–8, dan carilah apa yang para 
anggota Gereja pada zaman Moroni “ketat untuk 
menepati,” atau dengan perkataan lain, apa yang me-
reka perhatikan. Mengapa Anda pikir adalah penting 
bahwa kita mengajar dan saling mendorong untuk 
menghindari dan bertobat dari dosa?

Moroni bersaksi bahwa sesering kita bertobat 
dan mencari pengampunan dengan maksud yang 
sungguh- sungguh, kita akan diampuni. Anda mungkin 
ingin menandai kebenaran ini dalam Moroni 6:8.

Moroni mengakhiri pasal ini dengan mengajarkan ba-
gaimana pertemuan- pertemuan Gereja kita hendaknya 
dipandu. Bacalah Moroni 6:9, dan identifikasikan siapa 
yang hendaknya menuntun pertemuan- pertemuan 
kita di Gereja. Pikirkan tentang suatu waktu ketika 
Anda secara khusus sadar tentang pengaruh Roh Ku-
dus selama sebuah pertemuan Gereja.

Bagaimana asas bahwa pertemuan- pertemuan Gereja 
hendaknya dipandu oleh kuasa Roh Kudus dapat ber-
laku bagi Anda? Jika Anda diminta untuk memberikan 
ceramah atau mengajarkan pelajaran selama sebuah 
pertemuan Gereja, bagaimana Anda dapat menolong 
memastikan bahwa apa yang Anda katakan berkontri-
busi pada bimbingan dan pengaruh Roh Kudus selama 
pertemuan itu?

Moroni 6:5–9
Moroni menguraikan tujuan pertemuan- pertemuan Gereja 
dan bagaimana itu dipandu
Bayangkan Anda adalah orangtua dari seorang remaja 
belasan tahun yang, selama beberapa minggu berlalu, 
telah mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi ke ge-
reja karena itu tampaknya tak bermakna dan membo-
sankan. Pertimbangkan apa yang akan Anda katakan 
untuk menolong mendorong anak Anda untuk meng-
hadiri gereja dan memahami alasan yang benar untuk 
hadir secara teratur.

Dalam catatannya, Moroni diilhami untuk mengurai-
kan alasan agar para anggota Gereja bertemu bersama 
pada hari- Nya. Telaahlah Moroni 6:5–6, dan carilah ba-
gaimana Anda dapat melengkapi pernyataan berikut: 
Sebagai anggota Gereja, kita harus sering bertemu 
bersama untuk   
  
 .

Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul 
membagikan sebagian dari sepucuk surat dari seorang 
teman yang mengungkapkan perubahan dalam sikap 
tentang kehadiran gereja:

“Seorang teman bijak menulis:

‘Bertahun- tahun lalu, saya mengubah 
sikap saya mengenai pergi ke gereja. Ti-
dak lagi saya pergi ke gereja demi saya, 
tetapi untuk memikirkan orang lain. Saya 
memastikan untuk menyapa orang yang 

duduk sendiri, untuk menyambut tamu, … untuk me-
nawarkan diri untuk tugas ….

Singkatnya, saya pergi ke gereja setiap minggu dengan 
maksud untuk menjadi aktif, bukan pasif, dan mem-
buat perbedaan yang positif dalam kehidupan orang- 
orang. Akibatnya, kehadiran saya di pertemuan Gereja 
menjadi jauh lebih menyenangkan dan memuaskan.’

Semua ini mengilustrasikan asas kekal bahwa kita le-
bih bahagia dan lebih puas ketika kita bertindak dan 
melayani untuk apa yang kita berikan, bukan untuk 
apa yang kita dapatkan” (“Pelayanan Tidak Memen-
tingkan Diri,” Ensign atau Liahona, Mei 2009, 96).

Anda mungkin telah melengkapi pernyataan di atas 
dengan beberapa gagasan berikut.

Sebagai anggota Gereja, kita harus sering bertemu 
bersama untuk:

• Puasa dan doa.
• Saling memperkuat secara rohani.
• Mengambil sakramen sebagai ingatan akan 

Tuhan Yesus Kristus.
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 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
sebuah rencana tentang bagaimana Anda akan menyi-

kapi pertemuan- pertemuan Gereja Anda pada hari Minggu men-
datang. Anda mungkin ingin menyertakan cara- cara untuk 
mengundang Roh Kudus ke dalam ibadat Anda serta bagaimana 
Anda dapat mengingat dan merawat orang lain melalui keha-
diran Anda.

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Moroni 6 dan menuntaskan pelajaran ini pada 
(tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 31: HARI 4

Moroni 7:1–19
Pendahuluan
Moroni mencatat sebuah khotbah yang ayahnya, 
Mormon, telah sampaikan kepada “saudara- saudara 
terkasih”nya beberapa tahun sebelumnya (Moroni 7:2). 
Pelajaran ini mencakup bagian pertama khotbah Mor-
mon yang ditemukan dalam Moroni 7. Itu membahas 
ajaran- ajarannya tentang melakukan pekerjaan yang 
benar dengan maksud yang sungguh- sungguh dan 
penjelasannya tentang bagaimana kita dapat mem-
bedakan antara yang baik dan yang jahat. Dalam pel-
ajaran berikutnya Anda akan menelaah sisa khotbah 
Mormon dalam Moroni 7.

Moroni 7:1–10
Mormon mengajarkan kepada para pengikut Yesus Kristus 
tentang perbuatan dan maksud
Pernahkah Anda mendapati bahwa sesuatu tidaklah 
sebaik yang ada di dalamnya seperti yang tampak dari 
luarnya? Satu contoh tentang hal ini mungkin adalah 
sepotong buah, misalnya apel yang masam atau terlalu 
matang. Catatlah dua atau tiga contoh lainnya yang 
dapat Anda pikirkan:   
  
 

Pertimbangkan bagaimana contoh tentang benda- 
benda ini yang tampaknya baik dari luar tetapi pada 
kenyataannya tidak dapat dibandingkan dengan pe-
nampilan luar dan motif dari dalam diri orang. Moroni 
mencatat perkataan ayahnya, Mormon, mengenai 
keadaan hati kita sewaktu kita melakukan perbuatan 

yang benar. Bacalah Moroni 7:2–3 untuk mengidentifi-
kasi hadirin yang Mormon ceramahi.

Mormon merujuk pada para saudaranya dengan siapa 
dia berbicara sebagai “para pengikut Kristus yang da-
mai” (Moroni 7:3). Telaahlah Moroni 7:4–5 untuk me-
nemukan bagaimana Mormon mengenal orang- orang 
Nefi ini benar- benar para murid Juruselamat.

Menurut Anda dapatkah seseorang sekadar berpura- 
pura menjadi saleh? Mengapa atau mengapa tidak?

Mormon menyampaikan masalah ini dalam Moroni 
7:6. Sewaktu Anda menelaah ayat ini, Anda mungkin 
ingin menandai ungkapan “maksud yang sungguh- 
sungguh.” Penjelasan berikut dari Penatua Dallin H. 
Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul dapat menolong 
Anda memahami apa artinya memiliki maksud yang 
sungguh- sungguh. Garis bawahi bagian- bagian dari 
penjelasannya itu yang menonjol bagi Anda.

“Kita harus tidak hanya melakukan apa yang benar. 
Kita harus bertindak untuk alasan yang benar. Istilah 
modernnya adalah motif yang baik. Tulisan suci sering 
kali menandakan sikap mental yang benar ini dengan 
kata maksud hati yang sepenuhnya atau maksud yang 
sungguh- sungguh.

Tulisan suci menjelaskan bahwa Allah memahami 
motif kita dan akan menghakimi tindakan kita sesuai 
dengan itu” (Pure in Heart [1988], 15).

Mormon menguraikan akibat dari seseorang mencari 
untuk melakukan perbuatan yang baik tanpa maksud 
yang sungguh- sungguh. Selidikilah Moroni 7:7–10, 
dan identifikasikan apa yang terjadi ketika kita mela-
kukan tindakan yang benar tanpa maksud yang benar. 
Dari ayat- ayat ini kita belajar bahwa supaya diberkati 
untuk perbuatan baik, kita harus melakukannya 
dengan maksud hati yang sungguh- sungguh. Mak-
sud yang sungguh- sungguh mencakup perbuatan baik 
dari kasih bagi Allah dan orang lain.

 1. Jawablah pertanyaan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda: Apa perbedaan yang pernah Anda 
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perhatikan ketika Anda telah melakukan perbuatan baik dengan 
maksud yang benar dibandingkan dengan telah melakukan sesu-
atu yang baik dengan maksud yang mementingkan diri?

 2. Untuk menolong Anda memahami dengan lebih baik 
asas bahwa supaya diberkati untuk perbuatan baik, kita 

harus melakukannya dengan maksud hati yang sungguh- sungguh, 
pertimbangkan skenario berikut: Seorang teman yang telah mem-
baca Kitab Mormon meminta bantuan Anda dalam memahami 
Moroni 7:9 dan berkata, “Saya membaca bahwa jika seseorang 
berdoa tanpa maksud yang sungguh- sungguh, ‘itu tidak mengun-
tungkan dirinya apa pun, karena Allah tidak menerima yang demi-
kian.’ Saya sering kali merasakan seperti saya tidak berdoa 
dengan maksud yang sungguh- sungguh. Apakah sebaiknya saya 
berhenti berdoa saja?” Dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda, tulislah bagaimana Anda akan menanggapi pertanyaan itu, 
dan jelaskan mengapa Anda akan menanggapi dengan cara itu.
Presiden Brigham Young memberikan nasihat yang 
bermanfaat tentang bagaimana kita dapat memperoleh 
hasrat untuk berdoa dengan maksud yang sungguh- 
sungguh, “Tidak menjadi soal apakah Anda atau saya 
berminat berdoa, ketika waktunya tiba untuk berdoa, 
berdoalah. Jika kita tidak merasa berminat, kita hen-
daknya berdoa sampai kita berminat” (Ajaran- Ajaran 
Presiden Gereja: Brigham Young [1997], 53).

Pikirkan tentang bagaimana nasihat Presiden Young 
dapat berkaitan dengan mematuhi perintah- perintah 
lain selain doa. Sering kali melakukan apa yang benar 
dapat menolong mendatangkan hasrat untuk terus 
mematuhi perintah itu untuk alasan yang benar.

 3. Untuk menerapkan ajaran- ajaran Mormon tentang 
pentingnya melakukan perbuatan baik dengan maksud 

yang sungguh- sungguh, pilihlah salah satu perintah berikut: ber-
puasa, membayar persepuluhan, melayani orang lain, menelaah 
tulisan suci, menghormati orangtua, tetap bersih secara moral. 
(Tetap bersih secara moral termasuk menjadi bajik saat menggu-
nakan Internet atau media sosial. Itu juga termasuk tidak mela-
kukan apa pun yang dapat menuntun pada pelanggaran seks). 
Kemudian jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda:
 a. Bagaimana Anda pernah diberkati ketika Anda telah beru-
paya untuk mematuhi perintah itu dengan maksud hati yang 
sungguh- sungguh?
 b. Apa nasihat yang akan Anda berikan kepada teman- teman 
sebaya Anda tentang bagaimana mematuhi perintah itu dengan 
maksud hati yang sungguh- sungguh?

Moroni 7:11–19
Mormon mengajarkan bagaimana menilai antara yang baik 
dan yang jahat
Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa sesuatu ada-
lah jahat tanpa benar- benar mencobanya? Mormon 
menyampaikan nasihat untuk menolong kita ketika 
menghadapi situasi seperti itu.

 4. Bacalah Moroni 7:11–13, dan carilah bagaimana me-
nilai yang baik atau yang jahat. Anda mungkin ingin me-

nandai ungkapan- ungkapan yang menonjol bagi Anda. 
Ringkaslah apa yang Anda pelajari dari ayat- ayat ini dengan 
melengkapi pernyataan- pernyataan berikut dalam jurnal penela-
ahan tulisan suci Anda:
 a. Apa yang adalah dari Allah ….
 b. Apa yang datang dari iblis ….

Mormon menandaskan bahwa Allah mengajak dan 
membujuk kita untuk melakukan kebaikan secara ber-
kelanjutan. Perhatikan bahwa menurut Moroni 7:12, 
iblis juga mengajak dan membujuk kita. Pikirkan ten-
tang beberapa cara iblis mengajak dan membujuk kita 
untuk berbuat dosa.

Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum 
Dua Belas Rasul membahas motif Setan 
berupaya untuk membujuk kita melaku-
kan kejahatan secara berkelanjutan, 
“Setan, atau Lusifer, atau bapa segala ke-
dustaan—terserah Anda ingin menyebut 

dia apa—adalah nyata, penjelmaan kejahatan yang se-
sungguhnya. Motifnya berbahaya dalam setiap kasus. 
… Dia selamanya menentang kasih Allah, Pendamaian 
Yesus Kristus, dan pekerjaan perdamaian dan kesela-
matan. Dia akan melawan semua ini kapan pun dan di 
mana pun dia bisa. Dia tahu dia akan dikalahkan dan 
diusir pada akhirnya, namun dia bertekad untuk mem-
bawa sebanyak mungkin orang lain semampunya ber-
samanya” (“Kita Semua Terpadu,” Ensign atau Liahona, 
November 2011, 44).

 5. Untuk menolong Anda mempersiapkan diri menerap-
kan ajaran- ajaran Mormon tentang menilai antara yang 

baik dan yang jahat, catatlah dalam jurnal penelaahan tulisan 
suci Anda beberapa dari acara TV, lagu, kelompok musik, situs In-
ternet, pakaian, aplikasi, video game, atau kepemilikan pribadi 
favorit Anda. (Anda mungkin ingin memodifikasi daftar ini menu-
rut minat Anda). Anda akan kembali pada entri jurnal ini nanti 
dalam pelajaran ini.

Bacalah Moroni 7:15–17, dan carilah kebenaran yang 
akan menolong Anda mengetahui bagaimana menilai 
apakah sesuatu adalah dari Allah atau dari iblis.

Roh Kristus juga disebut Terang Kristus (lihat Moroni 
7:18). Presiden Boyd K. Packer, Presiden Kuorum Dua 
Belas Rasul, memberikan penjelasan ini yang dapat 
menolong Anda memahami Terang Kristus dengan 
lebih baik:

“Roh Kudus dan Terang Kristus adalah 
berbeda. Sementara itu kadang- kadang 
diuraikan dalam tulisan suci dengan kata- 
kata yang sama, itu adalah dua entitas 
yang berbeda dan terpisah ….



350

Semakin banyak kita mengetahui tentang Terang 
Kristus, semakin banyak kita akan memahami tentang 
kehidupan dan semakin banyak kita akan memiliki ka-
sih yang mendalam bagi seluruh umat manusia ….

Terlepas dari apakah terang batiniah ini, pengetahuan 
tentang yang benar dan yang keliru ini, disebut Terang 
Kristus, kesadaran moral, atau suara hati, itu dapat 
mengarahkan kita untuk memoderatkan tindakan- 
tindakan kita—kecuali, yakni, kita menguranginya atau 
membungkamnya ….

Setiap pria, wanita, dan anak dari setiap bangsa, keper-
cayaan, atau warna kulit—setiap orang, tidak masalah 
di mana mereka tinggal atau apa yang mereka perca-
yai atau apa yang mereka lakukan—memiliki dalam 
diri mereka Terang Kristus yang abadi. Dalam hal ini 
semua orang diciptakan dengan setara. Terang Kristus 
dalam diri setiap orang adalah kesaksian bahwa Allah 
tidak pilih kasih” (“The Light of Christ,” Ensign, April 
2005, 8–10).

Para anggota Gereja yang telah dibaptis juga memiliki 
karunia Roh Kudus untuk menolong mereka mem-
perbedakan antara yang baik dan yang jahat. Presiden 
Packer mengajarkan, “Roh Kudus dapat bekerja mela-
lui Terang Kristus” (“Light of Christ,” 10).

Selidikilah Moroni 7:18–19 untuk menemukan nasihat 
Mormon tentang cara menanggapi Terang Kristus da-
lam diri kita. Anda mungkin ingin menandai kata atau 
ungkapan dalam ayat- ayat ini yang mengindikasikan 
bahwa sewaktu kita menyelidiki dengan tekun un-
tuk mengikuti Terang Kristus, kita dapat memper-
bedakan antara yang baik dan yang jahat.

Merujuklah pada daftar yang Anda buat dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda dalam tugas 5. Renung-
kan dengan saksama hal- hal pada daftar Anda, dan 
“menyelidiki dengan tekun dalam terang Kristus” 
(Moroni 7:19) untuk menentukan apakah hal- hal ini 
datang dari Allah atau bukan. Pertanyaan- pertanyaan 
berikut mungkin bermanfaat untuk dipertimbangkan:

• Seberapa baikkah melakukan hal- hal ini mengajak 
Anda untuk melakukan kebaikan, percaya kepada 
Kristus, mengasihi Allah dan melayani- Nya?

• Apakah apa pun dari hal- hal ini membujuk Anda 
“untuk melakukan yang jahat, … tidak percaya ke-
pada Kristus, … menyangkal- Nya, [atau] tidak mela-
yani Allah”? (Moroni 7:17).

• Apakah Anda merasa Anda hendaknya menyingkir-
kan hal- hal ini dari kehidupan Anda? Jika demikian, 
bagaimana Anda akan melakukan ini?

Mormon menyampaikan janji bahwa sewaktu Anda 
memilih untuk menyingkirkan apa pun dari kehidupan 
Anda yang tidak baik dan berupaya untuk “berpegang 

pada setiap hal yang baik,” Anda menjadi “anak 
Kristus” (Moroni 7:19).

 6. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Moroni 7:1–19 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 32: HARI 1

Moroni 7:20–48
Pendahuluan
Seperti yang tercatat dalam Moroni 7:20–48, Mormon 
melanjutkan khotbahnya di dalam sinagoge dengan 
mengajarkan kepada para pendengarnya bagaimana 
“berpegang pada setiap hal yang baik” (Moroni 7:20–
21, 25). Dia menjelaskan pentingnya iman, harapan, 
dan kasih amal. Dia mengakhiri khotbahnya dengan 
sebuah permohonan bahwa para pendengarnya mau 
berdoa kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati mereka 
untuk karunia kasih amal—yang Mormon definisikan 
sebagai “kasih murni Kristus” (Mormon 7:47).

Moroni 7:20–39
Mormon mengajarkan tentang iman kepada Yesus Kristus
Tinjaulah Moroni 7:12–13, dan pertimbangkan apa 
yang Anda pelajari dalam pelajaran sebelumnya ten-
tang bagaimana mengetahui apa yang baik dan apa 
yang jahat. Di ruang yang tersedia, catatlah contoh dari 
apa yang baik (apa yang datang dari Allah dan mem-
bujuk kita untuk percaya kepada Kristus) dan apa yang 
jahat (apa yang membujuk kita untuk tidak percaya 
kepada Kristus dan tidak melayani Allah):

Apa yang Baik Apa yang Jahat

Perhatikan bahwa Mormon mendorong kita untuk 
“berpegang pada setiap hal yang baik” (Moroni 7:19). 
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Renungkan apa yang Anda pikir arti dari dari berpe-
gang pada setiap hal yang baik.

Mormon mengajukan sebuah pertanyaan penting 
kepada para pendengarnya, yang kemudian dia lan-
jutkan untuk menjawabnya. Bacalah Moroni 7:20, dan 
temukan pertanyaan yang Mormon rencanakan untuk 
disampaikan. Kemudian selidikilah Moroni 7:21–26, 
dengan mencari jawaban atas pertanyaan ini.

Sewaktu Anda melihat Moroni 7:21, 25, tandai kata 
atau ungkapan yang mengajarkan asas ini: Sewaktu 
kita menjalankan iman kepada Yesus Kristus, kita 
dapat berpegang pada setiap hal yang baik.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Menurut Moroni 7:22–26, dalam cara apakah Bapa Surgawi 
berupaya untuk menolong kita membangun iman kepada Yesus 
Kristus?
 b. Kapankah iman Anda kepada Yesus Kristus telah menolong 
Anda berpegang pada setiap hal yang baik atau menolong Anda 
membebaskan Anda dari sesuatu yang jahat?

Mormon kemudian menguraikan beberapa hal baik 
yang datang kepada mereka yang menjalankan iman 
kepada Yesus Kristus. Bacalah Moroni 7:32–34, dan 
tandai sedikitnya satu berkat dalam setiap ayat ini yang 
adalah hasil dari memiliki iman kepada Yesus Kristus.

 2. Pikirkan dan berdoalah tentang sesuatu yang dapat 
Anda lakukan untuk menjalankan iman yang lebih besar 

kepada Yesus Kristus. Ketika Anda memiliki gol dalam pikiran, tu-
lislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda. Gol ini dapat 
berupa melakukan sesuatu yang spesifik yang akan menolong 
Anda mengikuti perkataan para nabi (lihat Moroni 7:23), berdoa 
dengan iman yang lebih besar (lihat Moroni 7:26), atau bertobat 
dari dosa (lihat Moroni 7:34). Sewaktu Anda menuliskan gol 
Anda, sertakan perincian spesifik tentang bagaimana Anda akan 
mencapainya. Tulislah juga bagaimana gol ini akan mendatang-
kan apa yang baik ke dalam kehidupan Anda.

Moroni 7:40–43
Mormon mengajarkan tentang harapan
Dalam khotbah yang tercatat dalam Moroni 7, Mor-
mon mengidentifikasi tiga asas ilahi yang perlu untuk 
kehidupan kekal. Penatua M. Russell Ballard dari Ku-
orum Dua Belas Rasul mengajarkan bahwa “tiga asas 
ilahi membentuk landasan yang di atasnya kita dapat 
membangun struktur dari kehidupan kita.” Dia me-
ngatakan bahwa tiga asas ini “bersama- sama memberi 
kita sebuah dasar penopang seperti kaki- kaki dari 
kursi berkaki tiga” (“The Joy of Hope Fulfilled,” Ensign, 
November 1992, 33).

Materi berikut akan menolong Anda menemukan tiga 
asas yang Mormon identifikasikan. Asas pertama ada-
lah iman, yang baru saja Anda telaah dalam Mormon 
7:20–39. Berilah label salah satu kaki kursi di atas Iman 
kepada Yesus Kristus. Temukan apa yang kaki kedua itu 
gambarkan dengan membaca Moroni 7:40. Tulislah 
asas itu dengan kaki kursi yang lain.

Bacalah Moroni 7:41–42, dan identifikasikan apa yang 
Mormon ajarkan yang hendaknya kita harapkan. 
(Moroni 7:41 adalah petikan penguasaan tulisan suci). 
Anda mungkin ingin menambahkan “untuk kehi-
dupan kekal” pada label yang Anda tempatkan pada 
kaki meja yang kedua sehingga itu terbaca “Harapan 
untuk kehidupan kekal.”

Presiden Dieter F. Uchtdorf dari Presidensi Utama ber-
bicara tentang harapan yang Mormon rujuk:

“Harapan adalah karunia Roh. Itu adalah 
harapan bahwa melalui Pendamaian Yesus 
Kristus dan kuasa Kebangkitan- Nya, kita 
akan dibangkitkan pada kehidupan kekal, 
dan ini karena iman kita kepada Jurusela-
mat ….

Harapan bukanlah pengetahuan, melainkan, keper-
cayaan abadi bahwa Tuhan akan menggenapi janji- 
janji- Nya kepada kita. Itu keyakinan bahwa jika kita 
hidup sesuai hukum- hukum Allah dan perkataan dari 
para nabi- Nya sekarang, kita akan menerima berkat 
yang diharapkan di masa depan. Itu adalah percaya 
dan mengharapkan bahwa doa- doa kita akan dijawab. 
Itu dinyatakan dalam keyakinan, optimisme, sikap an-
tusias, dan ketahanan yang sabar” (“Kuasa Harapan 
yang Tak Terbatas,” Ensign atau Liahona, November 
2008, 21–22).

Satu asas yang kita pelajari dari Moroni 7:40–42 ada-
lah: Jika kita menjalankan iman kepada Yesus 
Kristus, kita dapat memperoleh harapan melalui 
Pendamaian Yesus Kristus untuk dibangkitkan 
pada kehidupan kekal.

Bacalah Moroni 7:43, dan identifikasikan karakteristik 
yang diperlukan supaya seseorang memiliki iman dan 
harapan yang Mormon bicarakan.
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Untuk menjadi “lembut hati, dan rendah hati” berarti 
benar- benar rendah hati, lemah lembut, dan tunduk 
pada kehendak Tuhan. Mengapa Anda pikir kelem-
butan hati dan kerendahan hati diperlukan agar me-
miliki iman dan harapan dalam Pendamaian Yesus 
Kristus?

 3. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, uraikan 
bagaimana iman Anda kepada Yesus Kristus dan 

Pendamaian- Nya telah memberikan harapan kepada Anda.

Moroni 7:44–48
Mormon mengajarkan tentang kasih amal
Merujuklah kembali pada diagram kursi pada awal 
pelajaran ini. Bacalah Moroni 7:44, dan identifikasikan 
asas ketiga yang diajarkan oleh Mormon. Berilah label 
kaki meja terakhir dengan asas terakhir ini.

Seperti yang tercatat dalam Moroni 7:44–48, Mormon 
memberikan penjelasan yang sangat kuat tentang ka-
sih amal. Bacalah Moroni 7:45–47, dan tandai kata atau 
ungkapan yang Mormon gunakan untuk mendefini-
sikan kasih amal. (Moroni 7:45, 47–48 adalah petikan 
penguasaan tulisan suci). Untuk menolong Anda me-
mahami dengan lebih baik apa yang Mormon ajarkan, 
Anda mungkin ingin menulis beberapa definisi dalam 
tulisan suci Anda: “panjang sabar” berarti menang-
gung dengan sabar, “tidak merasa iri” berarti tidak 
cemburu, “tidak congkak” berarti rendah hati dan lem-
but hati, “tidak mengupayakan baginya sendiri” berarti 
menempatkan Allah dan orang lain terlebih dahulu, 
“tidak dengan mudah terhasut” berarti tidak mudah 
menjadi marah, dan “memercayai segala sesuatu” ber-
arti menerima semua kebenaran.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
satu atau lebih dari pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Berdasarkan pada definisi dalam Moroni 7:45–47, mengapa 
Anda pikir kasih amal adalah karunia terbesar yang dapat kita 
terima?
 b. Menurut Anda apakah artinya bahwa kasih amal tidak akan 
pernah gagal?
 c. Mengapa Anda pikir kita bukanlah apa- apa jika kita tidak 
memiliki kasih amal?

Setelah menyebutkan ajaran Rasul Paulus tentang ka-
sih amal dalam 1 Korintus 13, Penatua Dallin H. Oaks 
dari Kuorum Dua Belas Rasul menjelaskan, “Alasan 
kasih amal tidak pernah gagal dan alasan kasih amal 
lebih besar daripada bahkan tindakan kebaikan yang 
paling signifikan yang dia kutip adalah bahwa kasih 
amal, ‘kasih murni Kristus’ (Moroni 7:47), bukanlah 
sebuah tindakan tetapi suatu kondisi atau keadaan 
keberadaan. Kasih amal diperoleh melalui rangkaian 

tindakan yang menghasilkan keinsafan. Kasih amal 
adalah sesuatu yang seseorang menjadi. Demikianlah, 
sebagaimana Moroni nyatakan, ‘kecuali manusia akan 
memiliki kasih amal mereka tidak dapat mewarisi’ tem-
pat yang dipersiapkan bagi mereka di tempat tinggal 
Bapa (Eter 12:34; penekanan ditambahkan)” (“The 
Challenge to Become,” Ensign, November 2000, 34).

Bacalah situasi- situasi berikut dan pertimbangkan 
bagaimana Anda dapat menanggapi jika Anda keku-
rangan karunia kasih amal dan bagaimana Anda dapat 
menanggapi jika Anda dipenuhi dengan kasih amal:

• Para siswa lain melecehkan Anda atau orang lain di 
sekolah.

• Anda memiliki saudara laki- laki atau saudara pe-
rempuan yang kerap kali mengusik Anda.

• Anda tidak menyukai salah seorang pembimbing 
baru kuorum atau kelas Anda sebesar rasa suka 
Anda terhadap pemimpin sebelumnya.

Setelah menjelaskan betapa pentingnya bahwa kita 
mengembangkan kasih amal dalam kehidupan kita, 
Mormon menjelaskan bagaimana kita dapat memper-
oleh sifat karakter vital ini. Bacalah Moroni 7:48, dan 
tandai kata atau ungkapan yang mengajarkan asas 
ini: Jika kita berdoa kepada Bapa dengan sekuat 
tenaga hati dan hidup sebagai pengikut Yesus 
Kristus sejati, kita dapat dipenuhi dengan kasih 
amal. Renungkan mengapa penting untuk berdoa bagi 
karunia kasih amal dengan sekuat tenaga hati Anda 
alih- alih berdoa dengan sambil lalu untuk karunia ini.

 5. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang suatu waktu ketika Anda merasakan bahwa Tuhan 

menolong Anda untuk menjadi berkasih amal. Atau tulislah ten-
tang suatu waktu ketika Anda melihat orang lain menjadi berka-
sih amal. Di samping itu, tetapkan sebuah gol untuk cara Anda 
akan bertambah baik dalam salah satu karakteristik kasih amal 
yang terdapat dalam Moroni 7:45. Berdoalah untuk karunia kasih 
amal sewaktu Anda berusaha untuk mencapai gol Anda.

Penguasaan Tulisan Suci—Moroni 7:41
Tulislah seluruh ayat pada secarik kertas. Lafalkan ayat 
itu beberapa kali. Hapus (atau coretlah) kata atau ung-
kapan sampai Anda dapat melafalkan seluruh ayat dari 
ingatan.

Penguasaan Tulisan Suci—Moroni 7:45, 
47–48
Tulislah huruf pertama dari setiap kata dalam ketiga 
ayat ini pada secarik kertas. Merujuklah pada kertas 
itu untuk menolong Anda melafalkan ayat- ayat itu. 
Setelah Anda melafalkan ayat- ayat itu beberapa kali, 
hapus atau coretlah huruf- huruf sampai Anda dapat 
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melafalkan ayat- ayat itu dari ingatan. Kemudian pilih-
lah salah satu kelompok orang bagi siapa Anda ingin 
memiliki lebih banyak kasih amal: keluarga, anggota 
kuorum atau kelas Gereja, teman sekelas, teman, atau 
tetangga. Pikirkan tentang orang- orang yang Anda pi-
lih sewaktu Anda membaca Moroni 7:45, dan pertim-
bangkan cara- cara Anda akan memperlihatkan kasih 
seperti Kristus kepada mereka.

 6. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
satu atau dua cara Anda akan memperlihatkan kasih 

amal yang lebih besar bagi orang- orang ini. Selama minggu men-
datang, berdoalah untuk pertolongan Tuhan dalam mengem-
bangkan kasih amal yang lebih besar bagi mereka. Pada akhir 
minggu, bagikan pengalaman Anda kepada seorang teman atau 
anggota keluarga.

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Moroni 7: 20–48 dan menuntaskan pelajaran 
ini pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 32: HARI 2

Moroni 8–9
Pendahuluan
Moroni 8 adalah sepucuk epistel (surat) yang Mormon 
tulis kepada putranya, Moroni, tentang mengapa anak 
kecil tidak perlu pembaptisan. Dalam epistel itu, Mor-
mon juga mengajarkan bahwa bagaimana kita dapat 
mempersiapkan diri untuk berdiam bersama Allah. Dia 
mengakhiri dengan mengungkapkan keprihatinan ka-
rena kejahatan dan kehancuran orang- orang Nefi yang 
segera datang. Moroni 9 memuat epistel Mormon tera-
khir yang tercatat kepada putranya. Dia mengungkap-
kan dukacita untuk keadaan jahat orang- orang Nefi 
dan mendorong Moroni bekerja dengan tekun untuk 
menolong orang- orang Nefi bertobat. Terlepas dari si-
tuasi rusak bangsanya, dia mendorong putranya untuk 
tetap setia kepada Kristus dan untuk membiarkan janji 
kehidupan kekal berada dalam pikirannya selamanya.

Moroni 8:1–24
Mormon menulis kepada putranya, Moroni tentang mereka 
yang memerlukan pembaptisan
Pernahkah Anda bertanya- tanya mengapa anak- anak 
dalam Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci 

Zaman Akhir tidak dibaptis sampai mereka berumur 
delapan tahun? Dalam sepucuk surat yang ditulis un-
tuk putranya, Moroni, Mormon mengajarkan beberapa 
kebenaran penting tentang keselamatan anak kecil 
dan pembaptisan, termasuk mengapa anak- anak tidak 
dibaptis sampai mereka berumur delapan tahun. Mor-
mon memulai suratnya kepada Moroni dengan ber-
bicara tentang perbantahan (ketidaksepakatan) yang 
dialami orang- orang Nefi. Bacalah Moroni 8:4–6, dan 
carilah ajaran yang orang- orang Nefi saling perbantah-
kan. (Sewaktu Anda membaca, mungkin bermanfaat 
untuk mengetahui bahwa buruk dalam konteks ini ber-
arti sangat serius).

Bacalah Moroni 8:7, dan identifikasikan apa yang Mor-
mon lakukan ketika dia mendengar tentang masalah 
ini. Juruselamat menjawab doa Mormon dengan men-
jelaskan mengapa anak kecil tidak perlu pembaptisan 
sebelum usia pertanggungjawaban. Bacalah Moroni 
8:8–9, dan carilah apa yang Juruselamat firmankan 
tentang mengapa bayi dan anak kecil tidak dibaptis.

Dalam Moroni 8:8, “kutukan Adam” merujuk pada ter-
pisahnya Adam dari hadirat Allah sebagai akibat dari 
Kejatuhan. Terbukti, sebagian orang Nefi tidak me-
mahami ajaran tentang pembaptisan. Oleh karena itu, 
mereka secara tidak benar percaya bahwa anak- anak 
kecil tidak layak berada di hadirat Allah tanpa tata cara 
pembaptisan, dan mereka ingin membaptis anak- anak 
ketika mereka masih sangat muda. Dalam memahami 
ayat ini, mungkin juga bermanfaat untuk mengingat 
bahwa dosa adalah “ketidakpatuhan yang dikehendaki 
pada perintah- perintah Allah” (Penuntun bagi Tulisan 
Suci, “Dosa,” scriptures.lds.org). Untuk memahami 
ajaran dalam ayat ini dengan lebih sepenuhnya, Anda 
mungkin ingin merujuksilangkan Moroni 8:8 dengan 
pasal kepercayaan kedua.

Bacalah Moroni 8:10, dan carilah kata- kata yang 
melengkapi kebenaran berikut: Pertobatan dan pem-
baptisan adalah perlu bagi semua orang yang   
  
 .

Karena pertobatan dan pembaptisan adalah perlu ha-
nya bagi mereka yang bertanggung jawab dan mampu 
berbuat dosa, Mormon mengajarkan bahwa adalah 
keliru untuk membaptis anak kecil sebelum mereka 
bertanggung jawab. Bacalah Moroni 8:11–13, 18–22, 
dan carilah penjelasan Mormon tentang mengapa 
pembaptisan anak kecil adalah keliru. Ayat- ayat ini 
mengajarkan ajaran ini: Anak- anak kecil diselamat-
kan melalui Pendamaian Yesus Kristus.

Tuhan telah menetapkan usia ketika pertanggung-
jawaban dimulai—umur delapan tahun (lihat A&P 
68:25–27; Terjemahan Joseph Smith, Kejadian 17:11 
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[dalam Seleksi dari Terjemahan Joseph Smith terha-
dap Alkitab]). Sebelum anak- anak mencapai delapan 
tahun, mereka tidak dapat berbuat dosa karena Setan 
tidak diberi kuasa untuk menggoda anak- anak kecil 
(lihat A&P 29:46–47). Kesalahan apa pun yang anak- 
anak lakukan sebelum usia delapan tahun tidak diang-
gap sebagai dosa.

Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua 
Belas Rasul menjelaskan mengapa anak- 
anak kecil tidak dapat berbuat dosa: “Kita 
memahami dari ajaran kita bahwa sebe-
lum usia pertanggungjawaban seorang 
anak ‘tidak mampu berbuat dosa’ 

(Moroni 8:8). Selama waktu itu, anak- anak dapat ber-
buat kesalahan, bahkan sangat serius dan yang meru-
sak yang harus dikoreksi, tetapi tindakan mereka tidak 
dianggap sebagai dosa” (“Sins and Mistakes,” Ensign, 
Oktober 1996, 65).

Sebagai bagian dari epistelnya, Mormon juga bersaksi 
bahwa anak- anak kecil “hidup di dalam Kristus” dan 
bahwa jika mereka meninggal sebelum mereka ber-
umur delapan tahun, mereka ditebus melalui Penda-
maian Yesus Kristus (lihat Moroni 8:12–15, 22).

Sementara menjelaskan mengapa bayi dan anak kecil 
tidak membutuhkan pembaptisan, Mormon bersaksi 
tentang asas ini: Allah adalah adil secara sempurna 
dalam urusan- Nya dengan anak- anak- Nya. Ini ber-
arti Allah akan memastikan bahwa setiap orang memi-
liki peluang yang adil dan sepatutnya untuk menerima 
keselamatan.

 1. Kegiatan berikut dapat menolong Anda belajar untuk 
menjelaskan ajaran- ajaran yang diajarkan dalam bagian 

pertama dari Moroni 8. Pilihlah satu (atau keduanya) dari situasi 
di bawah dan, dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, identi-
fikasikan satu atau dua ayat dari Moroni 8:8–24 yang menolong 
menjawab kerisauan orang dalam situasi ini. Kemudian tulislah 
satu atau dua paragraf menanggapi situasi ini. Gunakan ayat- 
ayat tulisan suci dalam tanggapan Anda.
 a. Sebagai seorang misionaris, Anda bertemu seorang pria yang 
dengan tulus mencari kebenaran. Dia menjelaskan bahwa dalam 
seluruh hidupnya dia diajarkan bahwa anak- anak kecil penuh 
dosa ketika mereka dilahirkan karena pelanggaran Adam. Dia 
yakin bahwa ketika bayi meninggal tanpa dibaptis, mereka pe-
nuh dosa dan tidak dapat diselamatkan.
 b. Seorang yang baru saja insaf sepakat bahwa pembaptisan 
bagi anak- anak berumur delapan tahun adalah gagasan yang 
baik tetapi bertanya, “Tidaklah terlalu bermasalah jika orang di-
baptis ketika mereka berumur delapan bulan, atau berumur de-
lapan tahun, benarkan?”

Moroni 8:25–30
Mormon mengajarkan apa yang harus kita lakukan untuk 
berdiam bersama Allah
Setelah mengajar mengapa anak- anak kecil tidak perlu 
pembaptisan, Mormon mengajarkan bahwa orang 
yang telah mencapai usia pertanggungjawaban harus 
dibaptis. Dia juga menjelaskan apa yang harus kita la-
kukan setelah pembaptisan kita untuk dapat berdiam 
bersama Allah.

Bacalah Moroni 8:25–26, dan carilah apa yang harus 
kita lakukan dan karakteristik yang harus kita kem-
bangkan untuk dapat berdiam bersama Allah. Anda 
mungkin ingin menandai hal- hal ini dalam tulisan suci 
Anda. Mungkin bermanfaat untuk memahami bahwa 
“kelembutan hati” berarti menjadi tunduk pada ke-
hendak Allah, dan “kerendahan hati” berarti menjadi 
benar- benar rendah hati.

Anda mungkin ingin menuliskan asas berikut dalam 
tulisan suci Anda di sebelah Moroni 8:25–26: Melalui 
kepatuhan yang setia pada perintah- perintah, kita 
dapat menerima Roh Kudus, yang mempersiapkan 
kita untuk berdiam bersama Allah.

 2. Pertanyaan- pertanyaan berikut akan menolong Anda 
memahami dengan lebih baik Moroni 8:25–26. 
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Pertimbangkan seluruh pertanyaan, dan kemudian pilihlah dua 
atau lebih darinya untuk menjawab dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda:
 a. Mengapa Anda pikir bahwa menerima pengampunan akan 
dosa- dosa Anda dapat menuntun pada kelembutan hati dan ke-
rendahan hati?
 b. Bagaimana menjadi lembut hati dan rendah hati mengun-
dang Roh Kudus ke dalam kehidupan Anda?
 c. Bagaimana memiliki Roh Kudus akan menolong Anda mem-
persiapkan diri untuk hidup bersama Allah?
 d. Mormon mengajarkan bahwa jika kita ingin dipenuhi dengan 
kasih yang abadi, kita harus berdoa dengan tekun. Mengapa 
Anda pikir bahwa diperlukan doa yang tekun jika kita ingin di-
penuhi dengan kasih?

Seperti yang tercatat dalam Moroni 8:27, Mormon 
mengecam dosa kesombongan di antara orang- orang 
Nefi. Bacalah Moroni 8:27, dan carilah akibat dari ke-
sombongan orang- orang Nefi. Kemudian bandingkan 
akibat ini dengan akibat dari menjadi lembut hati dan 
rendah hati, yang ditemukan dalam Moroni 8:26.

Mormon mendorong Moroni untuk berdoa bagi 
orang- orang Nefi sehingga barangkali mereka bisa 
bertobat dan menerima berkat- berkat yang dia uraikan 
dalam suratnya (lihat Moroni 8:28–30). Dengan meng-
gunakan nasihat Mormon kepada putranya, pertim-
bangkan berdoa bagi individu- individu tertentu yang 
Anda kenal yang perlu menerima berkat- berkat Injil, 
dan carilah untuk menemukan cara- cara untuk meno-
long individu- individu itu.

Moroni 9:1–20
Mormon menguraikan kejahatan orang- orang Nefi dan 
orang- orang Laman
Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda berusaha 
untuk menolong seseorang dan orang itu menolak 
upaya Anda. Bagaimana sebagian orang mungkin 
menanggapi ketika maksud baik mereka berulang kali 
ditolak oleh orang- orang yang mereka berusaha untuk 
tolong? Sewaktu Anda menelaah epistel Mormon ke-
dua kepada putranya, Moroni, yang ditemukan dalam 
Moroni 9, carilah apa yang Mormon katakan untuk 
mendorong putranya agar tidak menyerah mengenai 
orang- orang Nefi.

Bacalah Moroni 9:1, dan carilah perkataan yang Mor-
mon gunakan untuk menggambarkan situasi yang 
akan dia bahas dalam suratnya. Perhatikan bahwa me-
milukan dalam konteks ini berarti sangat mengganggu. 
Seperti yang tercatat dalam Moroni 9:2–19, Mormon 
menguraikan beberapa hal yang mengganggu yang 
terjadi di antara orang- orang, yang memperlihatkan 
betapa orang- orang telah menjadi jahat. Seperti Eter, 
yang adalah seorang Nabi di antara orang- orang Yared, 

Mormon menyaksikan amarah dan kejahatan yang te-
lah menguasai bangsanya. Dia takut bahwa Roh Tuhan 
telah berhenti berjuang bersama mereka (lihat Moroni 
9:4).

Renungkan mengapa Mormon melanjutkan bekerja 
di antara orang- orang Nefi meskipun mereka telah 
mengeraskan hati mereka terhadap firman Allah dan 
menolak upaya para nabi untuk menolong mereka.

Mormon memberi Moroni suatu nasihat yang sangat 
kuat tentang bagaimana dia hendaknya melayani 
orang- orang yang hatinya tidak terbuka. Bacalah 
Moroni 9:3–6, dan tandai kata atau ungkapan yang 
mengajarkan asas ini: Kita harus bekerja dengan 
tekun dalam pelayanan Allah bahkan jika orang- 
orang yang kita layani tidak menanggapi dengan 
positif. Ayat 6 secara khusus bermanfaat dalam meng-
ajarkan asas ini.

Moroni 9:21–26
Mormon mendorong Moroni untuk menjadi setia
Pikirkan tentang peristiwa- peristiwa yang baru- baru 
ini terjadi dalam komunitas Anda, bangsa, atau dunia 
yang tentangnya orang- orang mungkin merasa putus 
asa. Bacalah Moroni 9:25–26 untuk menemukan nasi-
hat Mormon yang diberikan kepada Moroni tentang 
apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang mem-
buat putus asa.

 3. Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda: Apakah yang Mor-

mon beri tahu Moroni seharusnya “berdiam dalam pikiranmu se-
lamanya”? (Moroni 9:25). Bagaimana mengingat Juruselamat 
dan Pendamaian- Nya dapat menolong Anda ketika Anda berada 
dalam kesulitan atau dikelilingi oleh kejahatan?

Dari nasihat Mormon kepada Moroni, kita dapat bela-
jar asas ini: Jika kita setia kepada Yesus Kristus, Dia 
dapat mengangkat kita bahkan ketika kesulitan 
dan kejahatan mengelilingi kita. Menjadi “setia ke-
pada Kristus” dapat berarti berjuang di segala waktu 
untuk bertindak seperti murid sejati Juruselamat, 
mengingat Juruselamat dan Pendamaian- Nya, dan de-
ngan setia menaati perintah- perintah- Nya.

 4. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, tulislah 
tentang sebuah pengalaman dalam kehidupan Anda atau 

dalam kehidupan seseorang yang dekat dengan Anda yang me-
nunjukkan bahwa asas sebelumnya adalah benar.

Pikirkan tentang satu cara Anda dapat menjadi lebih 
setia kepada Kristus ketika Anda dikelilingi oleh keja-
hatan atau keadaan sulit.
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 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Moroni 8–9 dan menuntaskan pelajaran ini 
pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 32: HARI 3

Moroni 10:1–7,  
27–29
Pendahuluan
Moroni mendesak orang- orang Laman, dan semua 
orang lainnya yang akan membaca kesaksiannya, untuk 
mempelajari bagi diri mereka kebenaran perkataannya 
dengan bertanya kepada Allah. Dia mengajarkan bahwa 
kesaksian tentang Kitab Mormon dan Yesus Kristus 
akan datang melalui kuasa Roh Kudus. Moroni dengan 
berani menyatakan bahwa dia akan bertemu dengan 
para pembaca di hadapan meja penghakiman Allah, di 
mana Allah akan menegaskan kebenaran firman- Nya.

Moroni 10:1–7
Moroni mendesak kita untuk mendapatkan kesaksian 
tentang Kitab Mormon dan Yesus Kristus
Tinjaulah pelajaran- pelajaran pendahuluan dalam 
Kitab Mormon di unit 1 dari buku pedoman ini. Da-
patkah Anda mengingat tujuan dari batu kunci di leng-
kungan dan bagaimana batu kunci berkaitan dengan 
Kitab Mormon? Bukalah prakata untuk Kitab Mormon 
(ditemukan pada awal kitab), dan bacalah pernyataan 
dari Nabi Joseph Smith dalam paragraf keenam.

Batu kunci

Nabi Joseph Smith menggambarkan Kitab Mormon 
sebagai “batu kunci” agama kita, yang berarti bahwa 
kesaksian kita akan Kitab Mormon menegakkan dan 
memperkuat kesaksian kita tentang segala kebenaran 
Injil yang dipulihkan. Bacalah paragraf terakhir dari 
prakata Kitab Mormon, dan carilah kebenaran yang 
seseorang dapat ketahui dengan mendapatkan kesak-
sian tentang Kitab Mormon. Sama seperti batu kunci 
menopang lengkungan menjadi satu, bagaimana ke-
saksian Anda diikat menjadi satu dan diperkuat oleh 
Kitab Mormon?

Kira- kira 1.400 tahun sebelum Joseph Smith menerima 
lempengan- lempengan emas, Moroni mengakhiri 
catatan ayahnya dengan menuliskan desakan tera-
khirnya kepada mereka yang akan menerima Kitab 
Mormon pada zaman terakhir (lihat Moroni 10:1–2). 
Kata mendesak berarti mendorong dengan kuat kepada 
seseorang. Moroni menggunakan kata ini delapan kali 
dalam pasal terakhir Kitab Mormon. Dia mendesak se-
mua orang yang menerima Kitab Mormon untuk men-
cari kesaksian tentang kebenaran dan keilahiannya.

Bacalah Moroni 10:3–4, dan identifikasikan apa yang 
Moroni katakan yang hendaknya kita lakukan untuk 
mendapatkan kesaksian tentang Kitab Mormon. Anda 
mungkin ingin menandai hal- hal ini dalam tulisan 
suci Anda. Telaahlah informasi berikut tentang tiap hal 
yang Moroni katakan yang hendaknya kita lakukan:

“Membaca hal- hal ini”
Langkah pertama untuk memperoleh kesaksian bahwa 
Kitab Mormon adalah benar adalah untuk membacanya. 
Penatua Tad R. Callister dari Presidensi Tujuh Puluh 
berbagi bagaimana seorang remaja putri memperoleh 
manfaat dari membaca seluruh Kitab Mormon:

“Seorang gadis berusia 14 tahun … mengatakan 
bahwa dia telah membahas agama dengan salah 
seorang teman di sekolah. Temannya berkata 
kepadanya, ‘Kamu memeluk agama apa?’

Dia menjawab, ‘Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang 
Suci Zaman Akhir, atau orang Mormon.’

Temannya menanggapi, ‘Saya tahu gereja itu, dan saya 
tahu itu tidak benar.’

‘Bagaimana kamu tahu?’ jawabnya.

‘Karena,’ ujar temannya, ‘Saya telah menyelidikinya.’

‘Apakah kamu pernah membaca Kitab Mormon?”

‘Tidak,’ jawabnya. ‘Belum pernah.’

Kemudian gadis muda yang manis ini menjawab, 
‘Berarti kamu belum menyelidiki gereja saya, karena 
saya telah membaca setiap halaman dari Kitab 
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Mormon dan saya tahu itu benar’” (“Kitab Mormon—
sebuah Kitab dari Allah,” Ensign atau Liahona, 
November 2011, 76).

Mengapa Anda pikir bahwa membaca Kitab Mormon 
adalah perlu untuk memperoleh kesaksian tentang 
kebenaran penuhnya?   
 

“[Mengingat] betapa telah penuh belas kasihannya Tuhan”
Langkah berikutnya dalam proses itu adalah 
“[mengingat] betapa telah penuh belas kasihannya 
Tuhan.” Mengingat belas kasihan Tuhan dalam 
kehidupan kita dapat melunakkan hati kita dan 
mempersiapkan diri kita untuk menerima Roh Kudus. 
Renungkan saat- saat ketika Anda pernah merasakan 
belas kasihan Tuhan dalam kehidupan Anda.

Pada awal Kitab Mormon, Nefi menyatakan bahwa 
melalui tulisan- tulisannya dia akan memperlihatkan 
kepada kita contoh- contoh dari belas kasihan Tuhan 
yang lembut (lihat 1 Nefi 1:20). Pada akhir Kitab 
Mormon, Moroni meminta kita untuk mengingat belas 
kasihan Tuhan bagi kita (lihat Moroni 10:3). Anda 
mungkin ingin menulis rujuk silang 1 Nefi 1:20 di 
sebelah Moroni 10:3.

 1. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
pertanyaan- pertanyaan berikut:

 a. Apa bukti dari belas kasihan Tuhan yang pernah Anda lihat 
dalam kehidupan Anda?
 b. Menurut Anda bagaimanakah mengingat belas kasihan 
Tuhan menolong seseorang menerima kesaksian akan Kitab 
Mormon?

Mengingat belas kasihan Tuhan kepada orang lain 
dan diri kita dapat mempersiapkan diri kita untuk 
merenungkan pesan Kitab Mormon bagi kita.

“Merenungkannya dalam hatimu”
Langkah berikutnya yang Moroni ajarkan adalah 
“merenungkannya dalam hatimu.” Penatua Marvin J. 
Ashton dari Kuorum Dua Belas Rasul menjelaskan 
bagaimana merenungkan dapat menolong kita 
menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita:

“Sewaktu saya menelaah tulisan suci, saya 
tertantang dan tergerak dengan kata 
merenungkan yang digunakan sedemikian 
seringnya dalam Kitab Mormon. Kamus 
mengatakan bahwa merenungkan berarti 
menimbang secara mental, berpikir 

dengan mendalam tentang, berunding, bermeditasi .… 
Moroni menggunakan istilah ini sewaktu dia menutup 
catatannya [lihat Moroni 10:3].

Dengan merenungkan, kita memberi Roh kesempatan 
untuk mengilhami dan mengarahkan. Merenungkan 
adalah tautan yang sangat kuat antara hati dan pikiran. 
Sewaktu kita membaca tulisan suci, hati dan pikiran 
kita tersentuh. Jika kita menggunakan karunia untuk 
merenungkan, kita dapat menggunakan kebenaran 
kekal ini dan menyadari bagaimana kita dapat 
menggabungkannya ke dalam tindakan- tindakan kita 
sehari- hari ….

Merenungkan adalah upaya mental progresif. Ini 
adalah karunia besar bagi mereka yang telah belajar 
menggunakannya. Kita menemukan pemahaman, 
wawasan, dan penerapan praktis jika kita mau 
menggunakan karunia merenungkan” (“There Are 
Many Gifts,” Ensign, November 1987, 20).

 2. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, jawablah 
satu atau kedua pertanyaan berikut:

 a. Bagaimana merenungkan sewaktu Anda menelaah Kitab 
Mormon telah menolong Anda merasakan Roh Kudus?
 b. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk merenungkan de-
ngan lebih konsisten dan efektif sewaktu Anda menelaah tulisan 
suci?

“Bertanya dengan hati yang tulus, dengan maksud yang 
sungguh- sungguh, memiliki iman kepada Kristus”
Ketika orang- orang “berdoa dengan tulus dan memiliki 
maksud yang sungguh- sungguh,” itu berarti bahwa 
mereka “bermaksud untuk bertindak berdasarkan 
jawaban yang mereka terima dari Allah” 
(Mengkhotbahkan Injil- Ku [2004], 128).
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Seorang pria yang bernama Rodolfo Armando Pérez 
Bonilla belajar pentingnya berdoa dengan maksud 
yang sungguh- sungguh. Dia dibaptis pada usia 
sembilan tahun tetapi keluarganya tidak aktif di 
Gereja. Ketika dia menjadi remaja belasan tahun, dia 
mulai berpikir tentang Injil dan memiliki pengalaman 
berikut:

“Terkadang saya berdoa untuk mengetahui apa yang 
benar, tetapi itu tidak lebih dari pikiran yang sambil 
lalu saja daripada pertanyaan yang tulus. Kemudian 
suatu malam saya memutuskan untuk berdoa dengan 
‘maksud yang sungguh- sungguh.’

Saya memberi tahu Bapa Surgawi bahwa saya ingin 
mengenal Dia dan menjadi bagian dari Gereja- Nya 
yang sejati. Saya berjanji: ‘Jika Engkau mengizinkan 
saya mengetahui apakah Joseph Smith adalah seorang 
nabi yang sesungguhnya dan apakah Kitab Mormon 
adalah benar, saya akan melakukan apa pun yang 
Engkau ingin saya lakukan. Jika Gereja Yesus Kristus 
dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir adalah Gereja 
yang sejati, saya akan mengikutinya dan tidak pernah 
meninggalkannya.

Saya tidak memperoleh pernyataan yang spektakuler, 
tetapi saya merasakan kedamaian dan pergi tidur. 

Beberapa jam kemudian saya terbangun dengan 
pikiran yang jelas: ‘Joseph Smith adalah Nabi sejati, 
dan Kitab Mormon adalah benar.’ Pikiran itu disertai 
dengan kedamaian yang tak tergambarkan. Saya 
jatuh tertidur lagi, hanya terbangun kemudian dengan 
pikiran dan perasaan yang sama persis.

Sejak waktu itu, saya tidak pernah ragu- ragu bahwa 
Joseph Smith adalah seorang Nabi sejati. Saya tahu 
bahwa ini adalah pekerjaan Juruselamat dan bahwa 
Bapa Surgawi akan menjawab permohonan kita yang 
tulus” (“How I Know,” Ensign, Oktober 2011, 64).

 3. Pikirkan tentang seberapa besar Anda ingin memiliki 
kesaksian yang kuat tentang kebenaran penuh Kitab Mor-

mon. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda bebe-
rapa hal yang telah Anda lakukan untuk mendapatkan kesaksian 
tentang Kitab Mormon. Kemudian tulislah apa yang dapat Anda 
lakukan untuk memperoleh kesaksian yang lebih kuat tentang 
Kitab Mormon.

Selidikilah Moroni 10:4, dan identifikasikan apa yang 
Moroni persaksikan akan Allah lakukan bagi mereka 
yang mengikuti proses membaca, mengingat, me-
renungkan, dan bertanya ini. Anda mungkin ingin 
menandai janji ini dalam tulisan suci Anda. (Moroni 
10:4–5 adalah petikan penguasaan tulisan suci).

Bacalah Moroni 10:5–7, dan carilah apa lagi yang 
Moroni janjikan yang dapat kita ketahui melalui Roh 
Kudus.

Satu asas yang dapat kita pelajari dari Moroni 10:3–7 
adalah: Jika kita mencari dengan iman, kita dapat 
menerima kesaksian tentang Kitab Mormon dan 
Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Anda mungkin 
ingin menulis hal ini dalam tulisan suci Anda dengan 
ayat- ayat ini.

 4. Lakukan yang berikut dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda:

 a. Catatlah bagaimana membaca, mengingat, merenungkan, 
dan berdoa pada tahun ini telah memperkuat kesaksian Anda 
tentang Kitab Mormon dan kebenaran yang diajarkannya atau 
telah menolong Anda mendapatkan kesaksian mengenainya.
 b. Pikirkan tentang ketika Anda pernah merasakan Roh Kudus 
bersaksi kepada Anda tentang kebenaran penuh Kitab Mormon 
atau kebenaran Injil lainnya. Adalah penting untuk mengingat 
bahwa sebagian besar wahyu datang tidak dengan cara yang 
spektakuler. Sebagian besar orang akan merasakan dorongan 
yang tenang dan halus dari Roh Kudus, misalnya perasaan ha-
ngat dan damai atau keyakinan tentang kebenaran. Roh mung-
kin juga bersaksi tentang kebenaran Injil baris demi baris, 
dengan menolong kita mempelajari kebenaran secara bertahap 
berkali- kali. Tulislah tentang suatu waktu ketika Anda pernah 
merasakan kesaksian yang menegaskan dari Roh Kudus.
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Moroni 10:27–29
Moroni bersaksi bahwa dia akan bertemu kita pada meja 
penghakiman Allah
Bacalah Moroni 10:27–29, dan pertimbangkan bagai-
mana ayat- ayat ini mengajarkan asas berikut: Mereka 
yang telah menerima Kitab Mormon akan bertang-
gung jawab kepada Allah atas tanggapan mereka 
padanya. Bayangkan bahwa Anda memiliki kesem-
patan untuk bertemu Moroni di meja penghakiman 
Allah. Renungkan apa yang akan Anda katakan kepa-
danya tentang Kitab Mormon dan bagaimana itu telah 
memengaruhi kehidupan Anda.

Penguasaan Tulisan Suci—Moroni 10:4–5
Menghafalkan Moroni 10:4–5 dapat menjadi bantuan 
besar bagi Anda dalam membagikan pesan Kitab Mor-
mon kepada orang lain. Pertimbangkan untuk meng-
gunakan beberapa saat untuk menghafalkannya kata 
demi kata. Satu cara untuk melakukan hal ini adalah 
membaca petikan dengan suara lantang beberapa kali. 
Kemudian tulislah itu kata demi kata tiga kali pada se-
carik kertas atau dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda. Ketika Anda telah selesai, pastikan apakah Anda 
dapat melafalkan ayat- ayat ini dari ingatan.

 5. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Moroni 10:1–7, 27–29 dan menuntaskan pela-
jaran ini pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:

UNIT 32: HARI 4

Moroni 10:8–26, 
30–34
Pendahuluan
Setelah mengajarkan bagaimana mendapatkan ke-
saksian tentang kebenaran segala hal melalui Roh 
Kudus, Moroni mendesak mereka yang akan mem-
baca perkataannya untuk mengenali dan menerima 
karunia- karunia rohani. Moroni mengakhiri catatan 
Kitab Mormon dengan mendesak semua orang untuk 
datang kepada Yesus Kristus, berpegang pada setiap 
karunia baik yang Dia tawarkan, dan menjadi disem-
purnakan melalui Dia.

Moroni 10:8–26
Moroni mengajarkan tentang karunia- karunia Roh dan 
tujuannya dalam pekerjaan Tuhan
Pikirkan tentang suatu waktu ketika Bapa Surgawi 
memberkati Anda untuk dapat melakukan sesuatu 
yang tidak dapat Anda lakukan sendiri. Dalam pasal 
terakhirnya, Moroni bersaksi tentang pertolongan dan 
kekuatan yang dapat Tuhan limpahkan ke atas kita. Ba-
calah Moroni 10:8, dan carilah ungkapan yang meng-
uraikan kemampuan atau berkat rohani yang Bapa 
Surgawi berikan kepada anak- anak- Nya yang setia.

“Karunia Allah” yang Moroni bicarakan dalam Moroni 
10:8 juga merujuk sebagai “karunia Roh” atau “karu-
nia rohani.” Anda mungkin ingin menandai ungkapan 
“karunia Allah” dalam tulisan suci Anda. Tulislah ke-
benaran berikut dalam tulisan suci Anda di sebelah 
Moroni 10:8: Allah memberikan karunia Roh untuk 
menguntungkan anak- anak- Nya. Ungkapan “meng-
untungkan anak- anak- Nya” berarti memberikan man-
faat atau pelayanan bagi anak- anak- Nya.

Bacalah Moroni 10:9–16, dan tandai setiap karunia 
rohani yang Moroni sebutkan. Adalah penting untuk 
mengetahui bahwa karunia rohani yang Moroni bahas 
hanyalah beberapa contoh dari banyak karunia rohani 
yang ada. Penatua Marvin J. Ashton dari Kuorum Dua 
Belas Rasul mengajarkan bahwa “Allah telah memberi 
kita masing- masing satu atau lebih talenta khusus”:

“Salah satu tragedi besar dalam kehi-
dupan, tampaknya bagi saya, adalah ke-
tika seseorang mengklasifikasikan dirinya 
sebagai seseorang yang tidak memiliki ta-
lenta atau karunia .… Bagi kita untuk me-
nyimpulkan bahwa kita tidak memiliki 

karunia ketika kita menilai diri kita berdasarkan pera-
wakan, kecerdasan, indeks prestasi, kekayaan, kuasa, 
jabatan, atau penampilan lahiriah yang bukan saja ti-
dak adil melainkan tidak masuk akal ….

… Diambil secara acak, izinkan saya menyebutkan 
beberapa karunia yang tidak selalu jelas atau patut 
diperhatikan tetapi yang sangat penting. Di antara ini 
mungkin adalah karunia Anda—karunia yang tidak 
begitu jelas tetapi walaupun demikian nyata dan ber-
harga.

Marilah kita meninjau beberapa karunia yang kurang 
menonjol: karunia bertanya; karunia mendengarkan; 
karunia mendengarkan dan menggunakan suara 
lembut dan tenang; karunia dapat menangis; karunia 
menghindari perselisihan; karunia menyepakati; ka-
runia menghindari pengulangan yang sia- sia; karunia 
mencari apa yang benar; karunia tidak menghakimi; 
karunia memandang Allah untuk bimbingan; karunia 
menjadi murid; karunia mengurus orang lain; karunia 
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dapat merenungkan; karunia mengucapkan doa; karu-
nia memberikan kesaksian yang amat kuat; dan karu-
nia menerima Roh Kudus.

Kita harus mengingat bahwa kepada setiap orang 
diberikan sebuah karunia oleh Roh Allah [lihat A&P 
46:11–12]. Adalah hak dan tanggung jawab kita untuk 
menerima karunia kita dan membagikannya. Karunia 
dan kuasa Allah tersedia bagi kita semua” (“There Are 
Many Gifts,” Ensign, November 1987, 20).

Bacalah Moroni 10:17, dan perhatikan ajaran Moroni 
bahwa setiap anggota Gereja yang setia memiliki se-
dikitnya satu karunia rohani (lihat juga A&P 46:11). 
Penatua Robert D. Hales dari Kuorum Dua Belas Rasul 
mengajarkan bahwa “karunia Roh … akan menolong 
kita masing- masing mencapai gol kehidupan kekal 
kita.

Karunia-karunia Roh ini dikelilingi oleh 
karunia Roh Kudus. Roh Kudus adalah 
anggota ketiga dari Ke- Allah- an kekal 
dan diidentifikasikan sebagai Roh Kudus. 
Roh Kudus ini adalah karunia dari Allah 
untuk menolong kita membuat kepu-

tusan yang akan memperkenankan kita untuk mene-
mukan dan memenuhi misi kita ….

Pada zaman akhir, pemahaman tentang karunia Roh 
telah diberikan kepada kita melalui wahyu seperti yang 
tercatat dalam bagian 46 dari Ajaran dan Perjanjian. 
Bagian 46 mengidentifikasi karunia Roh sebagai beri-
kut:

‘Karena kepada semua orang tidaklah setiap karunia 
diberikan bagi mereka; karena ada banyak karunia, 
dan kepada setiap orang diberikan karunia oleh Roh 
Allah’ (ayat 11).

Kita secara jelas diajarkan bahwa kita masing- masing 
diberikan sebuah karunia atau karunia- karunia. Apa-
kah kita tahu karunia apa yang telah diberikan kepada 
kita? Apakah kita berupaya untuk menemukan karunia 
kita?” (“Gifts of the Spirit,” Ensign, Februari 2002, 12).

 1. Pikirkan tentang karunia rohani yang telah Anda te-
rima dari Allah, dan kemudian jawablah dua atau semua 

pertanyaan berikut dalam jurnal penelaahan tulisan suci:
 a. Bagaimana Anda telah diuntungkan oleh karunia Roh yang 
telah Anda terima?
 b. Apa contoh- contoh karunia rohani yang pernah Anda lihat 
dalam Gereja zaman sekarang?
 c. Bagaimana Anda dapat menggunakan karunia rohani Anda 
untuk memberkati kehidupan orang lain? Bagaimana kehidupan 
Anda telah diberkati oleh karunia orang lain?

Pertimbangkan bagaimana karunia rohani nyata de-
ngan tampilnya Kitab Mormon. Di tempat yang terse-
dia, identifikasikan karunia rohani yang nyata dalam 
kehidupan Joseph Smith, sebagaimana diperlihatkan 
dalam setiap gambar:

Moroni 10:11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni 10:14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 b. Janji yang ditemukan dalam Moroni 10:23 dapat menolong 
saya dengan ….

 4. Pikirkan tentang dua asas yang telah Anda pelajari 
dalam Moroni 10:8–26: Allah memberikan karunia 

Roh untuk menguntungkan anak- anak- Nya. Jika kita memi-
liki iman, kita akan dapat melakukan apa yang Bapa Sur-
gawi ingin kita lakukan. Dalam jurnal penelaahan tulisan suci 
Anda, jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut:
 a. Bagaimana mengetahui kedua asas ini dapat menolong Anda 
sekarang juga dalam kehidupan Anda?
 b. Bagaimana asas- asas ini dapat menolong Anda dengan ke-
sempatan yang mungkin datang pada waktu mendatang?

Moroni 10:30–34
Moroni mengakhiri catatannya dengan mengajak semua 
orang untuk datang kepada Kristus dan disempurnakan di 
dalam Dia

Apakah Anda pikir adalah mungkin un-
tuk menjadi sempurna dalam kehidupan 
ini? Presiden James E. Faust dari Presi-
densi Utama menjelaskan perintah untuk 
menjadi sempurna, “Kesempurnaan ada-
lah gol kekal. Sementara kita tidak dapat 

menjadi sempurna dalam kefanaan, berjuang untuk 
hal itu adalah sebuah perintah, yang pada akhirnya, 
melalui Pendamaian, dapat kita memperolehnya” 
(“This Is Our Day,” Ensign, Mei 1999, 19).

Sebagaimana yang Presiden Faust ajarkan, kesempur-
naan adalah gol yang dapat kita kerjakan dari sekarang 
dan tercapai dalam kehidupan yang akan datang, 
dengan pertolongan Juruselamat. Moroni menga-
khiri kesaksiannya dengan mengajarkan apa yang 
dapat kita lakukan untuk mengundang kuasa pemur-
nian Juruselamat ke dalam kehidupan kita sekarang 
dan pada akhirnya menjadi disempurnakan melalui 
Pendamaian- Nya. 

 5. Buatlah bagan berikut dalam jurnal penelaahan tu-
lisan suci Anda:

Apa yang dapat saya 
lakukan

Apa yang Allah janjikan

Selidikilah Moroni 10:30–33, dengan mencari (a) apa yang harus 
kita lakukan untuk menjadi murni dan pada akhirnya sempurna 
dan (b) apa yang Allah berjanji untuk lakukan untuk menolong 

Moroni 10:16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni bersaksi bahwa kita harus memiliki iman 
untuk menerima karunia rohani. Dia mengajarkan 
bahwa Allah “bekerja melalui kuasa, menurut iman 
anak- anak manusia, yang sama hari ini dan besok, dan 
selamanya” (Moroni 10:7). Bacalah Moroni 10:19, 24, 
dan identifikasikan apa yang mencegah orang- orang 
menerima dan mengenali karunia rohani.

 2. Tulislah dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda 
mengapa Anda pikir orang- orang dalam kondisi ketidak-

percayaan tidak dapat mengenali atau menerima kuasa dan ka-
runia Allah.

Bacalah Moroni 10:20–23. Carilah apa yang Moroni 
ajarkan tentang karunia rohani penting tentang iman, 
harapan, dan kasih amal. Dia bersaksi bahwa karu-
nia rohani tentang iman menuntun pada berkat yang 
luar biasa. Lihat ayat 23 untuk menemukan berkat ini. 
Perhatikan bahwa kata arif berarti “patut dihasrat-
kan,” dan ungkapan “segala sesuatu yang adalah arif 
menurut- Ku” dapat berarti “segala sesuatu yang Aku 
hasratkan kamu lakukan.” Anda mungkin ingin me-
nandai kalimat dalam Moroni 10:23 yang mengajarkan 
asas ini: Jika kita memiliki iman, kita akan dapat 
melakukan apa yang Bapa Surgawi ingin kita la-
kukan.

 3. Untuk menolong Anda mengenali bagaimana asas ini 
telah atau dapat digenapi dalam kehidupan Anda, tulislah 

beberapa kalimat dalam jurnal penelaahan tulisan suci Anda se-
bagai tanggapan terhadap satu atau kedua pernyataan berikut:
 a. Saya mengalami janji dalam Moroni 10:23 ketika ….
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kita. Catatlah apa yang Anda temukan dalam kolom yang sesuai 
dari bagan Anda.
Tulislah pernyataan berikut di bawah bagan dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda atau dalam tulisan 
suci Anda di sebelah Moroni 10:32–33: Sewaktu kita 
datang kepada Yesus Kristus, kita dapat dimurni-
kan dan disempurnakan melalui Pendamaian- Nya.

Datang kepada Kristus adalah proses seumur hidup 
yang dimulai dengan percaya kepada- Nya dan ke-
mudian dengan rendah hati mencari pengaruh- Nya 
dalam kehidupan kita. Proses ini berlanjut dengan 
menerima Injil- Nya, menerima Dia sebagai Jurusela-
mat kita, bertobat, membuat perjanjian melalui tata 
cara- tata cara Injil, dan bertahan dengan setia dalam 
kepatuhan pada perintah- perintah- Nya di sepanjang 
kehidupan kita. Pada akhirnya kita akan datang kepada 
Kristus ketika kita telah menjadi seperti Dia adanya; 
kemudian kita dapat berdiam bersama- Nya dalam 
 kekekalan.

Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas 
Rasul meringkas ajakan terakhir Moroni untuk da-
tang kepada Kristus, yang ditemukan dalam Moroni 
10:30–33:

“[Kesaksian terakhir Moroni menekan-
kan] iman kepada Kristus, harapan di da-
lam Kristus, kasih amal Kristus, dengan 
doa yang tiga kebajikan besar Kristen ini, 
tiga asas mutlak Kristen ini, akan menun-
tun kita menuju kemurnian ….

Permohonan terakhir, penghabisan, kesepian dari batu 
kunci agama kita dan kitab yang paling benar yang 
pernah ditulis adalah untuk tidak menyentuh apa yang 
tidak bersih; itu adalah kudus dan tanpa noda; itu 
adalah murni. Dan kemurnian itu dapat datang hanya 
melalui darah Anak Domba yang menanggung kese-
dihan dan memikul dukacita kita, Anak Domba yang 
terluka karena pelanggaran kita dan terluka karena 
kedurhakaan kita, Anak Domba yang diremehkan dan 
disengsarakan, dan yang tidak kita junjung tinggi (lihat 
Mosia 14) ….

Kemurnian—melalui darah Anak Domba. Itu adalah 
apa yang [Kitab Mormon] minta” (“A Standard unto 
My People” [simposium CES tentang Kitab Mormon, 
9 Agustus 1994], 15, si.lds.org).

Tinjaulah Moroni 10:32–33, dan tandai ungkapan- 
ungkapan yang menekankan bahwa cara satu- satunya 
kita dapat menjadi sempurna adalah menjadi sem-
purna “di dalam Kristus.” Ini berarti bahwa kita tidak 
dapat mencapai kesempurnaan melalui diri kita sen-
diri; kita harus bersandar pada kuasa dan kasih karunia 
Pendamaian Juruselamat. Renungkan mengapa kita 
memerlukan Pendamaian Yesus Kristus untuk menjadi 

murni dan sempurna. Anda mungkin ingin menandai 
ungkapan- ungkapan dalam Moroni 10:32–33 yang 
Anda temukan membesarkan hati sewaktu Anda ber-
juang untuk kemurnian dan gol kekal kesempurnaan.

Lihatlah kembali apa yang Anda baca di bawah “Apa 
yang dapat saya lakukan” pada bagan dalam jurnal 
penelaahan tulisan suci Anda. Pilihlah satu tindakan 
yang ditulis di sana dan renungkan bagaimana Anda 
dapat menjadi lebih tekun di bidang itu dalam kehi-
dupan Anda.

Bacalah Moroni 10:34, dan carilah bukti tentang iman 
Moroni kepada Yesus Kristus dan harapan untuk me-
nerima kehidupan kekal. Kita juga dapat memiliki 
iman dan harapan sewaktu kita menjadikan penela-
ahan Kitab Mormon sebagai kegiatan seumur hidup 
dan menerapkan kebenaran yang diajarkan dalam 
halaman- halamannya.

 6. Untuk mengakhiri kursus penelaahan terhadap Kitab 
Mormon ini, jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut da-

lam jurnal penelaahan tulisan suci Anda, dan bersiaplah untuk 
membagikan jawaban Anda dengan guru Anda:
 a. Apa perbedaan yang telah terjadi dalam kehidupan Anda de-
ngan menelaah Kitab Mormon tahun ini? 
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 b. Apa pelajaran atau asas yang telah menolong Anda “datang 
kepada Kristus” dan memperkuat iman Anda kepada Jurusela-
mat?
 c. Apakah kesaksian Anda tentang Kitab Mormon?

 7. Tulislah yang berikut di bawah tugas hari ini dalam 
jurnal penelaahan tulisan suci Anda:

Saya telah belajar Moroni 10:8–26, 30–34 dan menuntaskan pel-
ajaran ini pada (tanggal).

Pertanyaan, pemikiran, dan wawasan tambahan yang ingin saya 
bagikan kepada guru saya:
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