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Mempergegas Pekerjaan

Apakah Anda menyadari bahwa Gereja yang dipu-
lihkan berusia 98 tahun sebelum itu memiliki 100 
pasak? Tetapi kurang dari 30 tahun kemudian, Ge-

reja telah mengorganisasi 100 pasaknya yang kedua. Dan 
hanya delapan tahun sesudah itu Gereja memiliki lebih 
dari 300 pasak. Dewasa ini kita memiliki lebih dari 3.000 
pasak yang kuat.

Mengapa pertumbuhan ini terjadi di tingkat yang diper-
cepat? Apakah itu karena kita lebih dikenal? Apakah itu 
karena kita memiliki gedung pertemuan yang indah?

Hal-hal ini penting, namun alasan Gereja bertumbuh 
saat ini adalah bahwa Tuhan mengindikasikan itu akan 
terjadi. Dalam Ajaran dan Perjanjian, Dia berfirman, 
“Lihatlah, Aku akan mempergegas pekerjaan-Ku pada 
waktunya.” 1

Kita, sebagai anak-anak roh Bapa Surgawi, dikirim ke 
bumi saat ini agar kita dapat berperan serta dalam mem-
pergegas pekerjaan besar ini.

Tuhan tidak pernah, sepengetahuan saya, mengindikasi-
kan bahwa pekerjaan-Nya terbatas pada kefanaan Alih-alih, 
pekerjaan-Nya meliputi kekekalan. Saya percaya Dia mem-
pergegas pekerjaan-Nya di dunia roh. Saya juga percaya 
bahwa Tuhan, melalui para hamba-Nya di sana, mempersi-
apkan banyak roh untuk menerima Injil. Tugas kita adalah 
mencari leluhur kita yang telah meninggal dan kemudian 
pergi ke bait suci serta melaksanakan tata cara-tata cara sak-
ral yang akan memberikan kepada mereka yang berada di 
balik tabir kesempatan yang sama seperti yang kita miliki.

Setiap Orang Suci yang baik di dunia roh sibuk, ujar 
Presiden Brigham Young (1801–1877). “Apa yang mereka 
lakukan di sana? Mereka berkhotbah, berkhotbah setiap 
waktu, dan mempersiapkan cara bagi kita untuk memper-
gegas pekerjaan kita dalam membangun bait suci di sini 
dan di mana-mana.” 2

Nah, pekerjaan sejarah keluarga tidaklah mudah. Bagi 
mereka yang berasal dari Skandinavia, saya merasakan 
rasa frustasi Anda. Sebagai contoh, dari garis keturunan 
Swedia saya, nama kakek saya adalah Nels Monson; nama 
ayahnya sama sekali bukan Monson melainkan Mons Oke-
son. Nama ayah Mons adalah Oke Pederson, dan nama 
ayahnya adalah Peter Monson—kembali ke Monson lagi.

Tuhan mengharapkan Anda dan saya untuk melaksa-
nakan pekerjaan sejarah keluarga kita dengan baik. Saya 
pikir hal pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin 
melaksanakan pekerjaan kita dengan baik adalah memiliki 
Roh Bapa Surgawi bersama kita. Sewaktu kita hidup sesa-
leh sebagaimana yang kita ketahui seharusnya, Dia akan 
membuka jalan untuk pemenuhan berkat-berkat yang 
dengan sungguh-sungguh dan tekun kita upayakan.

Kita akan membuat kesalahan, namun tidak seorang 
pun dari kita dapat menjadi ahli dalam pekerjaan sejarah 
keluarga tanpa terlebih dahulu menjadi seorang pemula. 
Karena itu, kita harus tekun dalam pekerjaan ini, dan kita 
harus siap untuk menghadapi kesulitan. Ini bukanlah 
tugas yang mudah, namun Tuhan telah memberikannya 
kepada Anda, dan Dia telah memberikannya kepada saya.
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Sewaktu Anda menekuni pekerjaan sejarah keluarga, 
Anda akan menemukan diri Anda mengalami hambatan-
hambatan, dan akan berkata kepada diri Anda sendiri, “Ti-
dak ada lagi yang dapat saya lakukan.” Sewaktu Anda tiba 
pada titik itu, berlututlah dan mohonlah kepada Tuhan 
untuk membuka jalan, dan Dia akan membuka jalan bagi 
Anda. Saya bersaksi bahwa ini adalah benar.

Bapa Surgawi mengasihi anak-anak-Nya di dunia roh 
sama besarnya seperti Dia mengasihi Anda dan saya.
Berkenaan dengan pekerjaan menyelamatkan leluhur kita 
yang telah meninggal, Nabi Joseph Smith menuturkan, 
“Dan sekarang sewaktu tujuan-tujuan besar Allah bergegas 
menuju penyelesaiannya, dan hal-hal yang dibicarakan 
dalam tulisan para Nabi sedang digenapi, sewaktu kera-
jaan Allah ditegakkan di bumi, dan tata tertib kuno segala 
sesuatu dipulihkan, Tuhan telah menyatakan kepada kita 
tugas dan hak istimewa ini.” 3

Berkenaan dengan leluhur kita yang telah meninggal 
tanpa mengenal Injil, Presiden Joseph F. Smith (1838–
1918) menyatakan, “Melalui usaha-usaha kita atas nama 
mereka rantai-rantai belenggu mereka akan terlepas dari 
mereka dan kegelapan yang menyelimuti mereka akan 
lenyap, agar terang dapat bersinar ke atas mereka dan 
mereka akan mendengar di dunia roh mengenai pekerjaan 
yang telah dilakukan bagi mereka oleh anak-anak mereka 
di sini, dan akan bersukacita bersama Anda dalam kinerja 
Anda akan tugas-tugas ini.4

Ada berjuta-juta anak roh Bapa Surgawi kita yang tidak 
pernah mendengar nama Kristus sebelum meninggal dan 
pergi ke dunia roh. Namun sekarang mereka telah dia-
jar Injil dan menantikan hari ketika Anda dan saya akan 
melakukan pencarian yang diperlukan untuk memuluskan 
jalan agar kita dapat pergi ke rumah Tuhan serta melak-
sanakan bagi mereka pekerjaan yang tidak dapat mereka 
lakukan sendiri.

Brother dan sister, saya bersaksi bahwa Tuhan akan 
memberkati kita ketika kita menerima dan merespons 
tantangan ini.

MENGAJAR DARI PESAN INI

Pikirkan tentang sebuah kisah favorit dari seja-
rah keluarga Anda dan bagikanlah kisah ini kepada 
mereka yang Anda kunjungi. Anda mungkin ingin 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam bagian 
anak-anak dari Pesan Presidensi Utama (halaman 6) 
untuk mengimbau mereka yang Anda kunjungi untuk 
membagikan kisah mereka. Pertimbangkanlah untuk 
membaca Ajaran dan Perjanjian 128:15 serta bahaslah 
pentingnya melaksanakan tata cara-tata cara bait suci 
bagi leluhur kita.

CATATAN
 1. Ajaran dan Perjanjian 88:73.
 2. Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: Brigham Young (1997), 316.
 3. Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: Joseph Smith (2007), 476.
 4. Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: Joseph F. Smith (1998), 257.

REMAJA
Dapatkah Saya Menyukai 
Pengindeksan?
Oleh Emma Abril Toledo Cisneros

Saya berperan serta dalam gol pasak kami untuk 
mengindeks 50.000 nama. Awalnya itu sulit. Pada 

beberapa kesempatan satu catatan yang saya unduh 
memiliki tulisan tangan yang sulit dibaca, dan terka-
dang saya ingin mengembalikannya dan mengunduh 
yang lainnya. Namun kemudian saya menyadari bahwa 
jika semua orang berpikir yang seperti itu, catatan itu 
akan ditinggalkan menjadi yang terakhir. Saya dapat 
membayangkan banyak barisan orang menunggu di 
dunia roh, dan saya memutuskan untuk terus mencoba 
membaca nama-nama tersebut serta menyalinnya 
tanpa membuat kesalahan.

Saya belajar untuk memiliki kasih bagi orang-orang 
tersebut. Saya memahami bahwa mereka sungguh-
sungguh memerlukan bantuan, dan kita juga memer-
lukan bantuan dari mereka. Saya jadi lebih memahami 
bahwa rencana sempurna Bapa Surgawi memerhatikan 
semua orang. Sewaktu kita mengikuti ilham dan petun-
juk dari para pemimpin pilihan-Nya, kita akan menyak-
sikan belas kasihan dan kasih tak terbatas-Nya.

Pengindeksan adalah pengalaman yang indah bagi 
saya. Saya belajar untuk menghargai dan mengasihi 
banyak hal mengenai sejarah keluarga. Saya juga 
memperoleh karunia penghargaan besar dari Tuhan 
kita dengan mematuhi sesuatu yang sederhana seperti 
berperan serta dalam pengindeksan.
Penulis tinggal di Veracruz, Meksiko.
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ANAK-ANAK
Kenali Kisah Anda

Orang tua dan kakek nenek Anda memiliki banyak 
pengalaman—beberapa bahkan tidak Anda keta-

hui! Beberapa dari kisah mereka akan membuat Anda 
tertawa, dan itu dapat membantu Anda memiliki iman 
kepada Bapa Surgawi. Namun bahkan orang dewasa 
terkadang merasa malu. Gunakan pertanyaan-perta-
nyaan ini untuk menolong mereka mengingat bebe-
rapa kisah favorit mereka dan tulis atau gambarlah 
jawaban mereka.

1. Ceritakan kepada saya tentang tiga kenangan 
paling bahagia Anda.

2. Apa momen yang paling memalukan Anda?
3. Ceritakan kepada saya tentang hari saya 

dilahirkan.
4. Apa yang Anda suka lakukan semasa Anda 

kanak-kanak?
5. Bagaimana Anda memperoleh kesaksian Anda ten-

tang Injil?
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Iman, Keluarga, Pertolongan

Ini adalah bagian dari serangkaian 
Pesan Pengajaran Berkunjung yang 
menyajikan aspek-aspek dari misi 
Juruselamat.

Sewaktu kita melayani orang lain, 
kita menjadi pengikut sejati Yesus 
Kristus, yang memberikan teladan 
bagi kita. Presiden Thomas S. Mon-
son menuturkan, “Kita dikelilingi 
oleh orang-orang yang membutuh-
kan …. Kita adalah tangan Tuhan 
di atas bumi ini, dengan perintah 
untuk melayani dan mengangkat 
anak-anak-Nya.” 1

Linda K. Burton, presiden umum 
Lembaga Pertolongan, menuturkan, 
“Dengan praktik, kita masing-ma-
sing dapat menjadi lebih seperti 
Juruselamat sewaktu kita melayani 
anak-anak Allah. Untuk membantu 
kita saling mengasihi dengan lebih 
baik, saya ingin menyarankan 
empat kata untuk diingat: “Pertama-
tama amati, kemudian layani”…. 
Sewaktu kita melakukannya, kita 
menaati perjanjian-perjanjian kita, 
dan pelayanan kita, seperti pela-
yanan Presiden Monson, akan men-
jadi bukti dari kemuridan kita.” 2

Kita dapat berdoa setiap pagi un-
tuk mengenali kesempatan-kesem-
patan untuk melayani orang lain. 
“Bapa Surgawi akan membimbing 

Misi Ilahi Yesus Kristus: Melayani
Dengan doa yang sungguh-sungguh pelajarilah materi ini dan upayakan untuk 
mengetahui apa yang perlu dibagikan. Bagaimana memahami kehidupan dan misi 
Juruselamat akan meningkatkan iman Anda kepada-Nya dan memberkati mereka 
yang Anda awasi melalui pengajaran berkunjung? Untuk informasi lebih lanjut, 
pergilah ke reliefsociety.lds.org.

Anda, dan para malaikat akan 
membantu Anda,” ujar David L. 
Beck, presiden umum Remaja Putra. 
“Anda akan diberi kuasa untuk 
memberkati kehidupan dan menye-
lamatkan jiwa-jiwa.” 3

Dari Tulisan Suci
Matius 20:25–28; 1 Nefi 11:27–28; 
3 Nefi 28:18

Dari Sejarah Kita
Pada konferensi umum Oktober 

1856, Presiden Brigham Young 
(1801–1877) mengumumkan 
bahwa gerobak tangan pionir 
masih menyeberangi dataran dan 
setiap orang hendaknya membantu 
mengumpulkan perbekalan bagi 
mereka sesegera mungkin. Lucy 
Meserve Smith menulis bahwa para 
wanita “melepaskan rok mereka 
[rok dalam besar], setokin, dan 
segala hal yang dapat mereka 
berikan, di Tabernakel itu, dan 
menumpuk[nya] di dalam gerobak.”

Sewaktu para pionir yang selamat 
mulai tiba di Salt Lake City, Lucy 
menulis, “Saya tidak pernah me-
rasa lebih … bahagia dalam pe-
kerjaan yang pernah saya lakukan 
dalam hidup saya, persatuan yang 

sedemikian besar dirasakan. Saya 
hanya perlu pergi ke toko dan 
memberitahukan apa yang saya 
perlukan; jika itu adalah kain, 
itu diukur dan dipotong tanpa 
biaya.” 4

Presiden George Albert Smith 
(1870–1951) menuturkan menge-
nai pelayanan kepada orang lain, 
“Kebahagiaan kekal kita akan se-
banding dengan cara kita meng-
abdikan diri kita sendiri untuk 
membantu orang lain.” 5

Pertimbangkan Ini
1. Bagaimana doa dapat me-
nuntun kita untuk menjadi alat 
dalam tangan Tuhan?

2. Bagaimana melayani orang 
lain dapat menolong kita mena-
ati perjanjian-perjanjian kita?

CATATAN
1. Thomas S. Monson, “Apa yang Telah Saya 

Lakukan untuk Seseorang Hari Ini?” Liahona, 
November 2009, 86.

2. Linda K. Burton, “Pertama-Tama Amati, 
Kemudian Layani” Liahona, November 2012, 
78, 80.

3. David L. Beck, “Tugas Sakral Anda untuk 
Melayani,” Liahona, Mei 2013, 56.

4. Lucy Meserve Smith, dalam Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 36–37.

5. George Albert Smith, dalam Daughters in My 
Kingdom, 77.
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