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Dalam Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang 
Suci Zaman Akhir, kita semua adalah guru dan 
kita semua adalah pembelajar. Kepada semua 

datang undangan lembut ini dari Tuhan kita: “Belajarlah 
pada- Ku … dan jiwamu akan mendapat ketenangan.” 1

Saya mengundang semua Orang Suci Zaman Akhir 
untuk merenungkan upaya mereka untuk mengajar dan 
untuk belajar dan untuk memandang kepada Juruselamat 
sebagai Pembimbing kita dalam melakukannya. Kita tahu 
bahwa “guru yang diutus Allah” 2 ini adalah lebih dari seka-
dar guru. Dia yang mengajari kita untuk mengasihi Tuhan 
Allah kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, 
segenap kekuatan kita, dan segenap pikiran kita, dan un-
tuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, adalah 
Mahaguru dan Teladan dari kehidupan yang sempurna.

Dialah yang telah memaklumkan: “Datanglah ke  
mari dan ikutlah Aku.” 3 “Aku telah menunjukkan teladan 
bagimu.” 4

Jika Kamu Tidak Bertobat
Yesus mengajarkan suatu kebenaran yang sederhana 

sebagaimana dicatat dalam Matius. Setelah Dia dan 
para murid- Nya turun dari Bukit Perubahan Rupa, me-
reka berhenti sejenak di Galilea dan kemudian pergi ke 
Kapernaum. Di sana para murid datang kepada Yesus, 
bertanya:

“Siapakah yang terbesar dalam kerajaan Surga?
Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan  

menempatkannya di tengah- tengah mereka

Lalu berkata: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
jika kamu tidak bertobat, dan menjadi seperti anak 
kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan 
Surga.” 5

Dalam Gereja, gol dari pengajaran Injil adalah bukan 
untuk menuangkan informasi ke dalam benak anak- anak 
Allah, baik di rumah, di kelas, atau di ladang misi. Itu bu-
kanlah untuk memperlihatkan seberapa banyak orangtua, 
guru, atau misionaris tahu. Juga bukan untuk sekadar 
meningkatkan pengetahuan mengenai Juruselamat dan 
Gereja- Nya.

Gol dasar dari pengajaran adalah untuk membantu para 
putra dan putri Bapa Surgawi kembali ke hadirat- Nya dan 
menikmati kehidupan kekal bersama- Nya. Untuk mela-
kukan ini, pengajaran Injil harus mendorong mereka di 
sepanjang jalan kemuridan dan perjanjian- perjanjian sakral 
dari hari ke hari. Tujuannya adalah untuk mengilhami 
individu untuk berpikir tentang, merasakan tentang, dan 
kemudian melakukan sesuatu tentang menjalankan asas- 
asas Injil. Sasarannya adalah untuk mengembangkan iman 
kepada Tuhan Yesus Kristus dan untuk menjadi diinsaf-
kan pada Injil- Nya.

Pengajaran yang memberkati dan menginsafkan serta 
menyelamatkan adalah pengajaran yang meniru tela-
dan Juruselamat. Guru yang meniru teladan Juruselamat 
mengasihi dan melayani mereka yang diajarnya. Mereka 
mengilhami para pendengar mereka dengan pelajaran- 
pelajaran kekal mengenai kebenaran ilahi. Mereka menja-
lani kehidupan yang pantas ditiru.
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Mengasihi dan Melayani
Seluruh pelayanan Juruselamat meneladankan kasih 

terhadap sesama. Sesungguhnyalah, kasih dan pelayanan- 
Nya sering kali merupakan pelajaran- Nya. Sama halnya, 
guru yang paling saya ingat adalah guru yang mengenal, 
mengasihi, dan peduli kepada siswa mereka. Mereka men-
cari domba yang hilang. Mereka mengajarkan pelajaran- 
pelajaran kehidupan yang akan senantiasa saya ingat.

Salah seorang guru semacam itu adalah Lucy Gertsch. 
Dia mengenal setiap siswanya. Dia tanpa jemu menghu-
bungi mereka yang tidak datang di hari Minggu atau yang 
tidak hadir saja. Kami tahu dia peduli kepada kami. Tidak 
satu pun di antara kami yang pernah melupakan dia atau 
pelajaran- pelajaran yang dia ajarkan.

Bertahun- tahun kemudian, ketika Lucy mendekati ajal-
nya, saya mengunjungi dia. Kami mengenang mengenai 
hari- hari yang sudah lama berlalu ketika dia adalah guru 
kami. Kami berbicara mengenai setiap anggota dari kelas 
kami dan membahas apa yang masing- masing lakukan se-
karang. Kasih dan kepeduliannya membekas seumur hidup.

Saya menyukai perintah Tuhan yang terdapat dalam 
Ajaran dan Perjanjian:

“Aku memberi kepadamu sebuah perintah agar kamu 
hendaknya saling mengajarkan ajaran kerajaan.

Mengajarlah kamu dengan tekun dan kasih karunia- Ku 
akan menyertaimu.” 6

Lucy Gertsch megajar dengan tekun karena dia menga-
sihi tanpa lelah.

Tawarkan Pengharapan dan Kebenaran
Rasul Petrus menasihati, “Siap sedialah pada segala 

waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada 
tiap- tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari 
kamu tentang pengharapan yang ada padamu”.7

Mungkin pengharapan terbesar yang dapat seorang 
guru tawarkan adalah pengharapan yang ditemukan da-
lam kebenaran Injil Yesus Kristus.

“Dan apakah itu yang akan kamu harapkan?” Mor-
mon bertanya. “Lihatlah aku berkata kepadamu bahwa 
kamu akan memiliki harapan melalui pendamaian 
Kristus dan kuasa kebangkitan- Nya, untuk dibangkitkan 
pada kehidupan yang kekal, dan ini karena imanmu 
kepada- Nya.” 8

Para guru, angkatlah suara Anda dan bersaksilah 
akan sifat sejati Ke- Allah- an. Nyatakan kesaksian Anda 

mengenai Kitab Mormon. Sampaikan kebenaran yang 
agung dan indah yang termuat dalam rencana kesela-
matan. Gunakan materi yang disetujui Gereja, khususnya 
tulisan suci, untuk mengajarkan kebenaran mengenai 
Injil Yesus Kristus yang dipulihkan dalam kemurnian dan 
kesederhanaannya. Ingatlah perintah Juruselamat untuk 
“menyelidiki Kitab- Kitab Suci, sebab kamu menyangka 
bahwa oleh- Nya kamu mempunyai hidup yang kekal, 
tetapi walaupun Kitab- Kitab Suci itu memberi kesaksian 
tentang Aku.” 9

Bantulah anak- anak Allah memahami apa yang tulen 
dan penting dalam kehidupan ini. Bantulah mereka me-
ngembangkan kekuatan untuk memilih jalan yang akan 
menjaga mereka aman di jalan menuju kehidupan kekal.

Ajarkan kebenaran, dan Roh Kudus akan menyertai 
upaya Anda.

“Belajarlah pada- Ku”
Karena Yesus Kristus patuh dan tunduk secara sem-

purna kepada Bapa- Nya, Dia “makin bertambah besar 
dan bertambah hikmat- Nya dan besar- Nya, dan makin 
dikasihi oleh Allah dan manusia.” 10 Apakah kita memiliki 
ketetapan hati untuk melakukan hal yang sama? Sama 
seperti Yesus “menerima kasih karunia demi kasih karu-
nia,” 11 kita harus dengan sabar dan dengan gigih mencari 
terang dan pengetahuan dari Allah dalam upaya kita 
untuk mempelajari Injil.

Mendengarkan merupakan elemen pembelajaran yang 
esensial. Ketika bersiap untuk diajar, kita dengan doa yang 
sungguh- sungguh mencari ilham dan pengukuhan dari 
Roh Kudus. Kita merenung, kita berdoa, kita menerapkan 
pelajaran Injil, dan kita mencari kehendak Bapa bagi kita.12

Yesus “mengajarkan banyak hal dalam perumpa-
maan,” 13 yang membutuhkan telinga untuk mendengar, 
mata untuk melihat, dan hati untuk memahami. Sewaktu 
kita hidup dengan layak, kita dapat mendengarkan bisikan 
Roh Kudus dengan lebih baik, yang dapat “mengajarkan 
segala sesuatu kepada [kita] dan akan mengingatkan [kita] 
akan semua.” 14

Ketika kita menanggapi undangan lembut Tuhan, 
“Belajarlah pada- Ku,” kita menjadi pengambil bagian dari 
kuasa ilahi- Nya. Marilah kita, karenanya, maju terus de-
ngan semangat kepatuhan, mengikuti Teladan kita dengan 
mengajar sebagaimana yang Dia inginkan kita mengajar 
dan belajar sebagaimana yang Dia inginkan kita belajar.
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CATATAN
 1. Matius 11:29.
 2. Yohanes 3:2.
 3. Lukas 18:22.
 4. 3 Nefi 18:16.
 5. Matius 18:1–3; penekanan ditambahkan.
 6. Ajaran dan Perjanjian 88:77– 78.
 7. 1 Petrus 3:15.
 8. Moroni 7:41
 9. Yohanes 5:39.
 10. Lukas 2:52.
 11. Ajaran dan Perjanjian 93:12.
 12. Lihat Yohanes 5:30.
 13. Markus 4:2.
 14. Yohanes 14:26.

MENGAJAR DARI PESAN INI

Presiden Monson mengajak kita untuk “merenung-
kan upaya [kita] untuk mengajar dan untuk belajar 
dan untuk memandang kepada Juruselamat sebagai 
Pembimbing kita dalam melakukannya.” Anda dapat 
mempertimbangkan untuk menyelidiki tulisan suci 

bersama mereka yang Anda kunjungi untuk menemu-
kan wawasan mengenai cara- cara Yesus Kristus meng-
ajar dan belajar. Anda dapat mulai dengan beberapa 
tulisan suci yang Presiden Monson rujuk, seperti Matius 
11:29, Yohanes 5:30, dan Markus 4:2. Anda dapat mem-
bahas bagaimana apa yang telah Anda pelajari menge-
nai Kristus dapat membantu Anda “menjadi pengambil 
bagian dari kuasa ilahi- Nya.”

ANAK- ANAK
Belajar mengenai Yesus

Roh Kudus memberi kita perasaan damai untuk 
membantu kita mengetahui bahwa Yesus adalah 

nyata dan mengasihi kita. Tuliskan atau gambarkan 
sesuatu yang telah Anda pelajari mengenai Yesus.
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“Berfirmanlah Allah: Baiklah Kita 
menjadikan manusia menurut 

gambar dan rupa Kita .…
Maka Allah menciptakan manusia 

itu menurut gambar- Nya, menurut 
gambar Allah diciptakan- Nya dia; 
laki- laki dan perempuan diciptakan- 
Nya mereka” (Kejadian 1:26–27). 

Allah adalah Bapa Surgawi kita, 
dan Dia menciptakan kita menurut 
rupa- Nya. Mengenai kebenaran ini, 
Presiden Thomas S. Monson berkata: 
“Allah Bapa kita memiliki telinga 
yang dengannya mendengar doa- doa 
kita. Dia memiliki mata yang dengan-
nya melihat tindakan- tindakan kita. 
Dia memiliki mulut yang dengannya 
berbicara kepada kita. Dia memiliki 
hati yang dengannya merasakan 
belas kasihan dan kasih. Dia adalah 
nyata. Dia adalah hidup. Kita adalah 
anak- anak- Nya, diciptakan menurut 
rupa- Nya. Kita tampak seperti Dia 
dan Dia tampak seperti kita.” 1

“Orang Suci Zaman Akhir meman-
dang semua orang sebagai anak- 
anak Allah dalam pengertian yang 
penuh dan lengkap; mereka meng-
anggap setiap orang ilahi dalam asal 
mula, sifat, dan potensinya.” 2 Masing- 
masing adalah “putra atau putri roh 
terkasih dari orangtua surgawi.” 3

Diciptakan menurut Rupa Allah

“[Nabi] Joseph Smith juga belajar 
bahwa Allah menghasratkan agar 
anak- anak- Nya menerima jenis keber-
adaan dipermuliakan yang sama yang 
Dia miliki.” 4 Seperti Allah katakan, 
“Karena lihatlah, inilah pekerjaan- Ku 
dan kemuliaan- Ku—untuk menda-
tangkan kebakaan dan kehidupan 
kekal bagi manusia” (Musa 1:39).

Tulisan Suci Tambahan
Kejadian 1:26–27; 1 Korintus 3:17; 
Ajaran dan Perjanjian 130:1

Dari Tulisan Suci
Saudara laki- laki Yared dalam 

Kitab Mormon mencari cara untuk 
menerangi kedelapan kapal barkas 
yang dirancang untuk membawa 
orang- orang Yared mengarungi per-
airan menuju tanah terjanjikan. Dia 
“melelehkan dari batu karang enam 
belas batu kecil” dan berdoa agar 
Allah akan “[menyentuh] batu- batu 
ini” dengan jari- jari- Nya “agar boleh 
bersinar dalam kegelapan.” Dan 
Allah “mengulurkan tangan- Nya 
dan menyentuh batu- batu itu satu 
demi satu.” Tabir diambil dari mata 
saudara laki- laki Yared, dan “dia 
melihat jari Tuhan; dan itu adalah 
seperti jari manusia .…

Dan Tuhan berfirman kepada-
nya: Percayakah engkau firman 
yang akan Aku firmankan?

Dan dia menjawab: Ya, Tuhan.”
Dan “Tuhan memperlihatkan 

diri- Nya kepada [saudara laki- laki 
Yared]” dan berfirman, “Apakah 
engkau melihat bahwa kau dicip-
takan menurut rupa- Ku sendiri? Ya, 
bahkan semua orang diciptakan 
pada awalnya menurut rupa- Ku 
sendiri” (lihat Eter 3:1–17).
CATATAN
 1. Thomas S. Monson, “I Know That My  

Redeemer Lives” dalam Conference 
Report, April 1966, 63.

 2. Gospel Topics, “Becoming Like God,” 
topics.lds.org; lihat juga Musa 7:31–37.

 3. “Keluarga Maklumat kepada Dunia,” 
Liahona, November 2010, 129.

 4. Gospel Topics, “Becoming Like God,” 
topics.lds.org; lihat juga Ajaran- 
Ajaran Presiden Gereja: Joseph Smith 
(2007), 254.
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Dengan doa yang sungguh- sungguh telaahlah materi ini dan upayakan untuk 
mengetahui apa yang akan dibagikan. Bagaimana memahami “Keluarga: Maklumat 
kepada Dunia” akan meningkatkan iman Anda kepada Allah dan memberkati mereka 
yang Anda awasi melalui pengajaran berkunjung? Untuk informasi lebih lanjut, 
pergilah ke reliefsociety.lds.org.

Pertimbangkan yang Berikut
Bagaimana mengetahui bahwa 
setiap orang diciptakan menurut 
rupa Allah membantu kita dalam 
pergaulan kita dengan sesama?

Iman, Keluarga,  
Pertolongan


