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PESAN PRESIDENSI AREA ASIA

Warta Lokal Area Indonesia

Pertanyaan yang paling sering diajukan 
kepada Presidensi Area Asia sewaktu kami 
mengunjungi Orang-Orang Suci Asia adalah: 

“Kapankah kita akan memiliki sebuah bait suci 
di Negara atau kota kami?” Kami memuji Anda 
atas kasih Anda bagi rumah Tuhan. Anda mema-
hami nasihat Presiden Thomas S. Monson bahwa 
“semua berkat penting dan tertinggi dari keanggo-
taan dalam Gereja adalah berkat-berkat yang kita 
terima dalam bait suci Allah.” 1

Izinkan saya menyarankan jawaban bagi perta-
nyaan Anda? Kita akan memiliki sebuah bait suci 
di Negara atau kota Anda ketika Tuhan mewahyu-
kan melalui hamba-Nya, nabi, bahwa kita sebagai 
umat siap bagi perjanjian-perjanjian dan berkat-
berkat bait suci. Kunci untuk pembangunan bait 
suci adalah persiapan pribadi dan kolektif kita.

Tahun 1838, Tuhan berfirman kepada Joseph 
Smith: “Aku memerintahkanmu untuk memba-
ngun sebuah rumah bagi-Ku, untuk pengumpulan 
bersama para orang suci-Ku, agar mereka boleh 
menyembah-Ku. Dan biarlah ada awal dari peker-
jaan ini, dan landasan, dan pekerjaan persiapan.” 2

Kita masing-masing dapat melakukan tiga 
“pekerjaan persiapan” untuk meletakkan dasar bait 
suci tambahan di Area Asia. Saya bersaksi dan ber-
janji bahwa setiap pekerjaan persiapan ini menda-
tangkan berkat-berkat besar dalam kehidupan kita.

1. Menaati Perjanjian-Perjanjian Baptisan  
dan Imamat

Pekerjaan persiapan pertama kita adalah untuk 
menaati perjanjian-perjanjian yang kita buat de-
ngan Yesus Kristus ketika memasuki air pembap-
tisan dan ketika menerima imamat-Nya. Dengan 
menaati perjanjian-perjanjian pertama kita, kita 
memperlihatkan kesiapan kita untuk memasuki 
bait suci dan membuat perjanjian-perjanjian yang 
lebih tinggi dengan Allah.

Bait suci berfokus pada rencana keselamatan 
Bapa Surgawi dan kurban Pendamaian Yesus 
Kristus, dan kita mempersiapkan diri dengan 
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mengambil sakramen secara layak se-
tiap minggu. Dalam tata cara-tata cara 
sakramen mingguan kita memperbarui 
perjanjian-perjanjian baptisan kita untuk 
mengambil ke atas diri kita nama Kristus, 
selalu mengingat Dia, serta menaati 
perintah-perintah-Nya. 3

Bait suci adalah Universitasnya Tuhan, 
dan kita mempersiapkan diri dengan 
berperan serta dalam pengajaran dan 
pembelajaran Injil pada hari Minggu, 
juga di Seminari dan Institut setiap hari. Sebagai 
pembelajar Injil yang terlibat, kita menaati perjan-
jian-perjanjian kita “untuk tekun mengindahkan 
firman tentang kehidupan kekal” dan “hidup de-
ngan setiap firman yang keluar dari mulut Allah.” 4

Bait suci adalah tempat kita melayani leluhur 
kita yang telah meninggal, dan kita mempersiap-
kan diri dengan melayani sesama kita yang masih 
hidup melalui tugas-tugas Gereja. Ketika kita me-
ningkatkan pemanggilan kita, 5 kita menaati per-
janjian-perjanjian pembaptisan kita untuk “saling 
menanggung beban,” “berduka nestapa bersama 
mereka yang berduka nestapa,” dan “menghibur 
mereka yang membutuhkan penghiburan.” 6

Bait suci memerlukan banyak pekerja dari se-
jumlah pasak untuk membantu para patron dalam 
melaksanakan tata cara-tata cara bait suci, dan kita 
mempersiapkan diri dengan mengundang keluarga 
serta teman-teman untuk datang kepada Yesus 
Kristus dan Injil-Nya yang dipulihkan. Sebagai misi-
onaris-anggota, kita menaati perjanjian baptisan kita 
dengan “berdiri sebagai saksi Allah di segala waktu 
dan dalam segala hal, dan di segala tempat, dimana 
kamu boleh berada, bahkan sampai kematian.” 7

Saya mengajak Anda untuk memeriksa perilaku 
Anda dan mengambil tindakan untuk menaati 
dengan lebih baik perjanjian baptisan dan imamat 
Anda. Ketika Anda melakukannya, saya berjanji 
bahwa Roh Kudus akan menjadi pembimbing tetap 
Anda. Saya tahu bahwa sewaktu Anda menghor-
mati dan menaati perjanjian-perjanjian Anda, Anda 
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akan “diberkati secara melimpah dalam kefanaan dan 
menjadi memenuhi syarat bagi permuliaan” 8 melalui 
tata cara-tata cara bait suci.

2. Membayar Persepuluhan Secara Penuh
“Pekerjaan persiapan” kedua kita adalah mem-

bayar persepuluhan secara penuh. Ketika kita me-
ngembalikan kepada Tuhan sepersepuluh dari apa 
yang telah Dia berikan kepada kita, kita menyatakan 
syukur kita untuk kebaikan hati dan karunia-Nya. 
Kita juga memperlihatkan hasrat kita bagi berkat-
berkat kekal-Nya melebihi keinginan kita akan hal-
hal duniawi.

Di zaman kita, Juruselamat mewahyukan kepada 
Joseph Smith pentingnya persepuluhan bagi mereka 
yang berhasrat untuk memasuki bait suci. Tuhan 
berfirman, “Lihatlah, inilah persepuluhan dan pengur-
banan yang Aku, Tuhan, tuntut dari tangan mereka, 
agar boleh ada sebuah rumah dibangun bagi-Ku demi 
keselamatan Sion.” 9 Setiap orang yang mencari dan 
memegang rekomendasi bait suci haruslah yakin—
dalam kejujuran seutuhnya di hadapan pemegang 
imamat yang ditetapkan Allah—bahwa dia adalah 
pembayar persepuluhan penuh.

Mengapa para anggota di seluruh dunia, yang 
banyak di antaranya mungkin tidak memiliki cukup 
untuk kebutuhan harian mereka, diimbau untuk 
menaati hukum persepuluhan Tuhan? Sebagaimana 
yang Presiden Hinckley nyatakan di Cebu di Kepu-
lauan Filipina, jika anggota “bahkan yang hidup da-
lam kemiskinan dan kesengsaraan … mau menerima 
Injil dan menjalankannya, membayar persepuluhan 
dan persembahan mereka, betapapun kecil jumlah-
nya, … mereka akan memiliki nasi dalam mangkuk-
mangkuk mereka serta pakaian di badan mereka dan 
tempat berlindung di atas kepala mereka. Saya tidak 
melihat solusi lain apa pun.” 10

Saya mengajak Anda untuk membayar perse-
puluhan secara penuh dan jujur. Bayarlah kembali 
kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum membayar 
pengeluaran-pengeluaran Anda yang lainnya. Saya 
mengulangi janji Yesus kepada orang-orang Nefi 
bahwa Dia akan “membukakan bagimu tingkap-
tingkap surga, dan mencurahkan kepadamu suatu 
berkat sehingga tidak akan ada cukup ruang untuk 
menerimanya.” 11

3. Berkurban untuk Menerima Tata Cara-Tata 
Cara Bait Suci

“Pekerjaan persiapan” ketiga kita adalah berkurban 
untuk menerima tata cara-tata cara bait suci dan mem-
perbarui perjanjian-perjanjian kita. Dengan melakukan 
itu, kita memperlihatkan kepada Tuhan hasrat tulus 
kita untuk kembali ke hadirat-Nya.

Sembilan bulan yang lalu, Nabi terkasih kita 
Thomas S. Monson menyatakan, “Beberapa pe-
ngurbanan serupa senantiasa berkaitan dengan 
pembangunan bait suci dan dengan kehadiran bait 
suci. Begitu banyak orang yang telah bekerja dan 
berjuang untuk memperoleh bagi diri mereka dan 
bagi keluarga mereka berkat-berkat yang terdapat 
di dalam bait suci Allah …. Mengapa begitu banyak 
orang rela memberikan begitu banyak agar mene-
rima berkat-berkat bait suci? Mereka memahami 
bahwa tata cara-tata cara penyelamatan yang dite-
rima di bait suci yang mengizinkan kita kelak untuk 
kembali kepada Bapa Surgawi kita dalam hubungan 
keluarga kekal dan untuk diberkahi dengan berkat-
berkat dan kuasa dari atas adalah sepadan dengan 
setiap pengurbanan dan setiap upaya.” 12

Detail dari pengurbanan Anda untuk menerima 
tata cara-tata cara bait suci mungkin berbeda ber-
gantung pada usia dan keadaan hidup Anda, namun 
semangat pengurbanannya akanlah sama.

Untuk setiap remaja putra, dan remaja putri yang 
tertarik, pengurbanan bait suci Anda akanlah untuk 
melayani misi penuh-waktu. Anda akan mempersiap-
kan diri Anda secara rohani, menjaga diri Anda layak 
secara moral, dan memberikan sebanyak mungkin 
kontribusi keuangan untuk misi Anda. Setelah me-
nerima panggilan misi Anda dari nabi Allah, dan 
sebelum pergi ke PPM atau sementara tinggal di PPM, 
Anda akan diberkahi “dengan kuasa dari atas” di 
dalam Rumah Tuhan. 13 Saya menyampaikan kepada 
Anda undangan Presiden Monson dari Konferensi 
Umum Oktober 2011 lalu ketika dia menyatakan, 
“Para remaja putra, saya menasihati Anda untuk 
mempersiapkan diri bagi pelayanan sebagai misiona-
ris.” 14 Saya menjanjikan kepada Anda berkat-berkat 
rohani, jasmani, dan keluarga yang tak terkatakan dari 
pelayanan penuh waktu ini dalam perkara Tuhan.

Untuk remaja putra dan putri lajang yang memikir-
kan pernikahan. Pengurbanan bait suci Anda akanlah 
meninggalkan tradisi leluhur Anda berkenaan dengan 
pernikahan. Alih-alih menghabiskan banyak uang 
untuk mahar dan hadiah mewah serta pernikahan 
sipil yang megah dengan banyak keluarga dan teman, 
baik anggota maupun nonanggota, Anda akan men-
daftarkan pernikahan Anda atau mengadakan upacara 
sipil sederhana sebagaimana diminta oleh hukum 
setempat. Anda akan menabung uang dan meren-
canakan perjalanan Anda ke bait suci segera setelah 
pendaftaran pernikahan Anda atau upacara sipil yang 
sangat sederhana. Anda akan menjadikan pemeteraian 
bait suci untuk waktu fana dan sepanjang kekekalan 
fokus dari rencana pernikahan Anda, bukan sesuatu 
yang dipikirkan setelahnya. Setelah pulang ke rumah, 
Anda dapat mengadakan resepsi sederhana di gedung 
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pertemuan dimana keluarga dan teman-teman 
Anda dapat merayakan pernikahan bait suci Anda. 
Saya menyampaikan kepada Anda, para anggota 
lajang, undangan Nabi Spencer W. Kimball, “Kami 
berharap agar kaum remaja akan bersedia untuk 
mengurbankan persiapan yang meriah dari perni-
kahan sipil mereka agar mereka … dapat pergi ke 
bait suci yang kudus bagi pernikahan mereka.” 15 
Saya menjanjikan kepada Anda bahwa generasi-ge-
nerasi keturunan Anda akan bangkit dan menyebut 
Anda yang diberkati karena membuat keputusan 
dan melakukan pengurbanan ini. 16

Untuk para anggota yang tinggal dekat bait suci 
yang beroperasi di Taipei atau Hong Kong yang 
telah menerima tata cara-tata cara bait suci Anda 
sendiri, ajakan nabi terkasih kita yaitu “pengur-
banan Anda dapatlah menyisihkan waktu dalam 
kehidupan Anda yang sibuk untuk mengunjungi 
bait suci secara rutin.” 17 Saya berjanji bahwa “tidak 
ada sekutu kejahatan akan memiliki kuasa” 18 atas 
diri Anda dan keluarga Anda jika Anda adalah 
tamu tetap di Rumah Tuhan.

Bait Suci Dibangun dari Kesengsaraan dan 
Kesaksian

Saya tahu bahwa sesungguhnya harinya akan 
tiba ketika Tuhan menyatakan kepada nabi-Nya 
lokasi-lokasi tambahan untuk membangun bait 
suci di Asia. Tetapi kita harus mengingat kesak-
sian terkini Presiden Monson. Dia menyatakan, 
“Bait suci lebih dari sekadar batu dan semen. Itu 
dipenuhi dengan iman dan puasa. Itu dibangun 
dari kesulitan dan kesaksian. Itu dipersucikan 
dengan pengurbanan dan pelayanan.” 19

Saya bersaksi bahwa kunci untuk pemba-
ngunan bait suci adalah persiapan pribadi dan 
kolektif kita. Kita mempersiapkan diri dengan 
menaati perjanjian-perjanjian pembaptisan dan 
imamat kita, membayar dengan rasa syukur per-
sepuluhan secara penuh dan jujur, dan berkurban 
untuk menerima tata cara-tata cara bait suci. Persi-
apan semacam itu mencerminkan dalamnya kein-
safan kita kepada TuhanYesus Kristus dan hasrat 
kita untuk menerima berkat-berkat tertinggi dari 
Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus Kristus, amin. ◼
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SEPUTAR GEREJA

Api Unggun Sejarah Keluarga 
bersama Elder & Sister Gibb
Oleh: Sri Anon

Jutaan dari kami menanti di sini,
Untuk melangkah kami tak bisa.

Tiada pengharapan bagi kami menanti bertahun-tahun,
Kalian manusia tak tahu.
Betapa banyak kekecewaan dan kesedihan untuk bebe-

rapa roh,
Yang namanya dilewatkan!
Doa dan harapan-harapanku telah mendapatkan upah 

pada akhirnya.
Seorang bocah memiliki namaku di daftarnya.
Aku berharap dia menerima upahnya.
Dan oh … untuk sukacita ini, tak ada manusia yang tahu,
Bahwa mereka telah mengirimkan ke rumah Tuhan.
Aku hanyalah satu nama, diantara timbunan kartu.
Itulah sepenggal syair yang dipresentasikan pada api 

unggun bersama Elder dan Sister Gibb, Misionaris Pasutri 
yang mengunjungi Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2011. 
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Para Anggota sedang mengerjakan Silsilah Keluarga.
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Kunjungan mereka dalam rangka menjalankan 
tugasnya sebagai misionaris yang melayani di 
Area Asia, dalam bidang Sejarah Keluarga. Para 
misionaris dan beberapa anggota lingkungan dua 
Jakarta menyajikan presentasi sejarah keluarga 
dan pekerjaan bait suci yang mengesankan.

Dalam sebuah presentasi, mereka mewakili 
jutaan roh yang sedang menunggu uluran tangan 
para anggota Gereja yang masih hidup di bumi ini 
untuk melaksanakan tatacara-tatacara bagi mereka 
di bait suci. Yaitu: Pembaptisan, pemberkahan, 
pemeteraian bersama keluarga terkasih mereka 
untuk menjadi keluarga kekal. Bahkan ada dian-
tara mereka yang telah menunggu …, menunggu 
…, menunggu …, dan berharap. Ada diantara 
mereka, misalnya Lycurgus Thompson, yang telah 
meninggal ratusan tahun yang lalu, yang setiap 
kali datang ke bait suci melihat pembaptisan, dan 
berharap seseorang mewakili dia untuk dibaptis-
kan; tetapi harus selalu kembali dengan kecewa 
karena tidak mendapati namanya diantara na-
ma-nama yang dilaksanakan tatacaranya. Tetapi 
banyak juga yang lebih beruntung mendapati 
namanya telah dilaksanakan tatacaranya di bait 
suci. Misalnya Elisabeth Jones, dan dia bersuka 
cita, “Yes!” katanya.

Karenanya, mari kita kerjakan sejarah keluarga 
kita dan melakukan tatacara-tatacara keselamatan 
bagi mereka yang telah meninggal. Mereka tidak 
dapat menjadi sempurna tanpa kita dan kita tidak 
dapat menjadi sempurna tanpa mereka.

“… Keluarga dapat kekal s’lamanya, dengan 
rencananya. Ku ingin selalu, bersama k’luargaku 
…, Tuhan t’lah tunjukkan caranya, Tuhan, tunjuk-
kan caranya…”. (Nyanyian Rohani no. 142, Ajaran 
dan Perjanjian 138:47–48). ◼

“Sungguh … Ini  
Ibarat Berkat dari Langit”
Oleh: Haryono Soemadi

Kekeringan kronis yang 
warga alami secara turun-te-
murun ini membawa hikmah 
bagi warga. Mereka menjadi 
bijak dalam memanfaatkan 
air bersih. Melalui pengaturan 
Badan Pengelola Sarana Air 
Bersih yang berbentuk kope-
rasi, diterapkan sistem metera-
nisasi bagi warga. Pengaturan 
ini memungkinkan desa-desa 
tetangga di kawasan Tengaran, 
Kabupaten Semarang ikut me-
nikmatinya. Menurut Margono, 
beberapa bulan yang lalu telah 
berdiri sebuah industri batako 
di desa tersebut yang juga me-
manfaatkan pasokan air bersih 
bagi proses produksinya.

“Ada 2 warga di sini yang 
merintis budidaya lele dengan 
memanfaatkan limbah air Ru-
mah Tangga. Namun mayoritas 
memanfaatkannya untuk menyi-
rami tanaman sayuran di hala-
man rumah mereka” katanya 
menambahkan.

Kepala Desa Ngadirojo, 
Haryoko (39) ketika ditemui di 
kantornya menyatakan: ”Dalam 
setiap rapat kerja di kantor pe-
merintah kabupaten saya selalu 
berbicara tentang peran Gereja 
Yesus Kristus dalam pekerjaan 
kemanusiaan ini. Berkat jasanya 
beberapa bulan yang lalu ka-
wasan desa ini dideklarasikan 
sebagai ODF (Open Defication 
Free) di hadapan Menteri Keu-
angan RI. Kami juga dijanjikan 
HID (Hibah Insentif Desa) 
sebesar Rp 200 juta untuk me-
nopang kelestarian sanitasi dan 
kesehatan masyarakat di sini. 
Sungguh … Ini ibarat sebuah 
berkat dari langit!” ujarnya 
mantap. ◼
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1 Tahun Pasca Pembangunan 
Proyek Air Bersih LDSC 
Ngadirojo

 Beberapa warga di ka-
wasan Desa Ngadirojo, 
Kecamatan Ampel, Kabu-

paten Boyolali, yang ditemui 
pada Selasa siang (4/10/11), 
begitu bersemangat ketika 
ditanyai tentang bagaimana 
perubahan kehidupan sehari-
hari mereka setelah satu tahun 
pembangunan proyek air  
bersih yang didanai oleh  
Gereja Yesus Kristus dari 
Orang-Orang Suci Zaman 
Akhir di desanya.

“Kami sungguh sangat ter-
bantu. Yang pasti kami, khu-
susnya anak-anak kami, jauh 
lebih sehat dibanding sebe-
lumnya. Pada tahun 90-an air 
bersih ibarat emas. Kami harus 
membelinya. Seringkali saya 
harus berjalan kaki 2,5 km, dua 
kali sehari guna memperoleh 
3–4 jerigen dari sumber air di 
bagian atas desa ini. Jika mu-
sim kemarau kami bisa seha-
rian berjuang memperoleh air 
bersih bagi kebutuhan kami 
sekeluarga” kata seorang ibu 
rumah tangga, Parsih (47).

“Sumber air di atas jauh dari 
layak. Selain untuk konsumsi 
juga dipakai untuk cuci-mencuci 
serta buang air bagi seluruh 
warga di sini. Kala itu warga 
hanya mandi sekali sehari. Bak 
penampungan seringkali sa-
ngat kotor dan menjadi habitat 
nyamuk” timpal Margono (42), 
Kepala Dusun Ngadirojo sambil 
menuturkan kejadian endemik 
penyakit demam berdarah pada 
tahun 2008 yang melanda ka-
wasan ini.
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Tumpukan kartu-kartu untuk tatacara bait suci.


