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Menjadi Orang Suci Zaman 
Akhir Adalah Menjadi 

Pionir, hlm. 24, 30, 56, 64
6 Asas untuk Menolong Kita Menjadi 

Guru yang Menyelamatkan Jiwa, hlm. 8
Kemah Sion: Pelajaran-Pelajaran 

tentang Belajar dari dan Mengikuti 
Para Pemimpin, hlm. 14

Apa yang Saya Pelajari tentang 
Tantangan dari Pengasuhan, hlm. 34
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24 Belajar untuk Mendengar: 
Cabang-Cabang Pertama yang 
Secara Ras Terpadu di Afrika 
Selatan
Oleh Matt McBride dan 
James Goldberg
Selama masa apartheid, Orang-
Orang Suci ini belajar saling 
mengasihi sewaktu mereka mulai 
mendengarkan, memahami, dan 
saling menerima.

28 Menyembuhkan Negara 
Tercinta: Iman Julia Mavimbela
Oleh Matthew K. Heiss
Meski tragedi ada dalam hidup-
nya, Julia Mavimbela akhirnya 
menemukan kedamaian.

30 Desideria Yáñez: Seorang Pionir 
di Antara Para Wanita
Oleh Clinton D. Christensen
Dengan mengikuti mimpi-mimpi 
dan kesan-kesan, Desideria Yáñez 
menemukan harta miliknya yang 
paling berharga.

Liahona, Juli 2017

PESAN
4 Pesan Presidensi Utama: Pahala 

dari Bertahan dengan Baik
Oleh Presiden Henry B. Eyring

7 Pesan Pengajaran Berkunjung: 
Agar Mereka Dapat Menjadi 
Satu

ARTIKEL UTAMA
12 Mukjizat Sejati

Oleh Don L. Searle
Penyembuhan Paola adalah 
sebuah mukjizat, namun bahkan 
mukjizat yang lebih besar adalah 
cara Juruselamat mengubah hati 
anggota keluarganya.

14 Di Pihak Tuhan: Pelajaran- 
Pelajaran dari Kemah Sion
Oleh Penatua David A. Bednar
Pelajaran-pelajaran berharga 
dari kelompok ini yang melaku-
kan perjalanan 1.450 kilometer 
untuk membantu sesama Orang 
Suci mereka.

PADA KOVER
Foto keluarga pionir di Bolivia oleh 
Leslie Nilsson. 

4 34 Membesarkan Putra Kami 
dalam Kemitraan dengan Allah
Oleh Kami Crookston
Merawat putra kami yang meng-
idap ADHD (kelainan hiperaktif) 
yang parah tampaknya seperti 
sebuah pencobaan yang tak 
pernah berakhir. Apa yang saya 
pelajari darinya?

DEPARTEMEN
8 Mengajar dengan Cara 

Juruselamat: Seorang 
Guru yang Menolong 
Menyelamatkan Jiwa
Oleh Brian Hansbrow

38 Potret Iman: Murilo Vicente 
Leite Ribeiro

40 Suara Orang Suci Zaman Akhir

80 Sampai Kita Bertemu Lagi: 
Mereka yang dari Gerobak 
Terakhir
Presiden J. Reuben Clark Jr.
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44 Satu-Satunya Hal yang 
Menyelamatkan Saya
Oleh Shuho Takayama sebagaimana 
dituturkan kepada Ana-Lisa Clark 
Mullen
Saya tertekan dan kesepian. 
Akankah saya dapat menemukan 
teman-teman sejati?

48 Memainkan Bagian yang 
Paling Penting
Oleh Annie McCormick Bonner
Saya sangat senang menjadi  
pemeran utama dalam drama— 
sampai saya membaca naskahnya.

D E W A S A  M U D A

50 Kuat di Sepanjang Minggu
Apa arti sakramen bagi Anda?

54 Jawaban dari Pemimpin Gereja: 
Bagaimana Memperoleh 
Kesaksian
Oleh Penatua Dallin H. Oaks

55 Langsung pada Intinya
Bagaimana menilai dengan 
benar? Berbicara dengan uskup 
saya mengenai pornografi?

56 Perjalanan Pionir Anda—
yang Sesungguhnya, Bukan 
Berpura-Pura
Oleh Aaron L. West
Para pionir zaman sekarang 
mengikuti Yesus Kristus.

60 Sebuah Lagu untuk Manon
Oleh Richard M. Romney
Manon terlalu sakit untuk tampil, 
namun dia tidak dilupakan oleh 
teman-temannya.

63 Poster: Mendaki Lebih Tinggi

R E M A J A

64 Jalan Menuju Sion
Oleh Jessica Larsen
Mary harus membawa keluarga-
nya sepanjang perjalanan ke  
Lembah Salt Lake sendirian. 
Dapatkah dia melakukannya?

68 Berpuasa bagi Seorang Nabi
Oleh Rebecca J. Carlson
Silioti lapar, namun dia ingin  
berpuasa bagi Presiden Kimball.

70 Pojok Pertanyaan: Bagaimana 
saya tahu kapan saya cukup 
usia untuk mulai berpuasa?

71 Memancarkan Terang Anda
Oleh Penatua Larry S. Kacher
Anda dapat menjadi teladan akan 
Kristus, tidak masalah seberapa 
mudanya Anda.

72 Dompet Ajaib
Oleh Amanda Waters
Apakah mengembalikan dompet 
benar-benar dapat membuat  
perbedaan besar?

74 Jawaban dari Seorang Rasul: 
Apa dewan keluarga itu?
Oleh Penatua M. Russell Ballard

75 Tokoh Sejarah Gereja: Kirtland 
dan Firman Kebijaksanaan

76 Kisah-Kisah Tentang Yesus: 
Yesus Memberi Makan 
Banyak Orang
Oleh Kim Webb Reid

79 Lembar Mewarnai: Saya 
Senang Membaca Tulisan Suci

A N A K - A N A K

Pastikan apakah 
Anda dapat  
menemukan  

Liahona yang ter-
sembunyi dalam 

terbitan ini. 
Petunjuk: Lihat 

dekat pepohonan.

48
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LEBIH BANYAK LAGI DARING
Baca, bagikan, dan telusuri daring di liahona .lds .org . 

Kirimkan umpan balik ke liahona@ ldschurch .org.

Temukan pesan-pesan yang mengilhami di facebook.com/liahona.magazine (tersedia 
dalam bahasa Inggris, Portugis, dan Spanyol).

TOPIK DALAM TERBITAN INI
Nomor menunjukkan halaman pertama artikel.
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Gagasan Malam Keluarga

“Dompet Ajaib,” hlm. 72: Anda dapat 
memulai malam keluarga dengan 
menyanyikan “Yang Benar Pilihlah” (Buku 
Nyanyian Rohani, no. 108) Anda dapat 
melakukan memainkan peran situasi- 
situasi memilih yang benar bersama kelu-
arga Anda. Sebagai contoh, apa yang akan 
Anda lakukan jika Anda tergoda untuk 
menyontek dalam sebuah tes atau mengu-
cilkan seseorang dari sebuah kegiatan? 
Personalisasikan keadaan-keadaan untuk 
menyesuaikan situasi keluarga Anda. 

“Apa Dewan Keluarga Itu?” hlm. 74: 
Untuk mempersiapkan dewan keluarga 
Anda sendiri, Anda dapat membuat  
peraturan-peraturan dan gol-gol untuk 
dewan keluarga Anda. Mintalah semua 
orang dalam keluarga untuk berkontribusi. 
Peraturan dan gol dapat mencakup mema-
tikan barang-barang elektronik, saling 
mendengarkan, membahas tentang acara-
acara yang akan datang, dan membuat 
gol-gol keluarga jangka panjang. Personali-
sasikan dewan keluarga Anda dan buatlah 
itu menyenangkan sehingga orang-orang 
akan menantikan untuk mengadakan 
dewan keluarga. 

Terbitan ini berisikan artikel dan kegiatan yang dapat digunakan untuk malam keluarga.  
Berikut ini adalah dua contoh.
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Semasa muda, saya melayani di Gereja sebagai pena-
sihat bagi seorang presiden distrik yang bijaksana. 
Dia secara terus-menerus berusaha untuk mengajar 

saya. Saya ingat nasihat yang pernah dia berikan kepada 
saya: “Ketika Anda bertemu seseorang, perlakukan mereka 
seolah-olah mereka berada dalam masalah besar, dan Anda 
akan benar lebih dari separuh waktu.” Pada saat itu saya 
menganggap dia pesimis. Sekarang, lebih dari 50 tahun 
kemudian, saya dapat melihat betapa dia mengerti dengan 
baik dunia dan kehidupan.

Kita semua memiliki pencobaan untuk dihadapi—ada 
kalanya, pencobaan-pencobaan yang sangat sulit. Kita tahu 
bahwa Tuhan memperkenankan kita untuk mengalami 
pencobaan supaya kita dapat dimurnikan dan disempurna-
kan agar kita dapat bersama-Nya selamanya.

Tuhan mengajarkan kepada Nabi Joseph Smith di  
Penjara Liberty bahwa pahala dari bertahan dengan baik 
dalam pencobaan akan menolong dia memenuhi syarat 
bagi kehidupan kekal:

“Putra-Ku, kedamaian bagi jiwamu, kemalanganmu dan 
kesengsaraanmu akan terjadi hanya sesaat;

Dan kemudian, jika engkau bertahan di dalamnya 
dengan baik, Allah akan mempermuliakan engkau di tem-
pat yang tinggi; engkau akan menang atas semua seteru-
mu” (A&P 121:7–8).

Begitu banyak hal menimpa kita dalam kehidupan 
sehingga tampak sulit bagi kita untuk bertahan dengan 
baik. Itu dapat terlihat demikian bagi keluarga yang ber-
gantung pada panen ketika tidak ada hujan. Mereka 
mungkin bertanya-tanya, “Berapa lama kita dapat berta-
han?” Itu dapat terlihat demikian bagi seorang remaja yang 
dihadapkan untuk menolak arus pornografi dan godaan 
yang semakin meningkat. Itu dapat terlihat demikian bagi 
seorang remaja putra yang bergumul untuk mendapatkan 
pendidikan atau pelatihan yang dia perlukan untuk sebuah 

pekerjaan untuk mendukung istri dan keluarga. Itu dapat 
terlihat demikian bagi seseorang yang tidak dapat mene-
mukan pekerjaan atau yang telah kehilangan pekerjaan 
demi pekerjaan ketika bisnis berhenti beroperasi. Itu dapat 
terlihat demikian bagi mereka yang dihadapkan pada 
kemerosotan kesehatan dan kekuatan fisik, yang mungkin 
datang awal atau terlambat dalam kehidupan bagi mereka 
atau bagi orang-orang terkasih mereka.

Namun Allah yang pengasih tidak menetapkan ujian-
ujian semacam itu di hadapan kita hanya untuk melihat 
apakah kita dapat bertahan dalam kesulitan, namun alih-
alih untuk melihat apakah kita dapat bertahan dengan baik 
dan dengan demikian menjadi digosok.

Presidensi Utama mengajarkan kepada Penatua 
Parley P. Pratt (1807–1857) ketika dia baru dipanggil 
sebagai anggota Kuorum Dua Belas Rasul: “Anda dipang-
gil dalam sebuah perkara yang memerlukan segenap 
perhatian Anda; … menjadi anak panah yang digosok .… 
Anda harus menanggung banyak susah-payah, banyak 
kerja, dan banyak penderitaan untuk menjadi digosok 
secara sempurna .… Bapa Surgawi Anda memerlukannya; 
ladang adalah milik-Nya; pekerjaan adalah milik-Nya; 
dan kehendak-Nya akan … menceriakan Anda … dan 
mendukung Anda.” 1

Dalam kitab Ibrani, Paulus berbicara tentang buah dari 
bertahan dengan baik: “Memang tiap-tiap ganjaran pada 
waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi 
dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenar-
an yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih 
olehnya” (Ibrani 12:11).

Pencobaan dan kesulitan kita memberi kita kesempatan 
untuk belajar dan bertumbuh, dan itu bahkan dapat meng-
ubah setiap sifat kita. Jika kita dapat berpaling kepada 
Juruselamat dalam penderitaan tersulit kita, jiwa kita dapat 
digosok sewaktu kita bertahan.

Oleh Presiden 
Henry B. Eyring
Penasihat Pertama 
dalam Presidensi 
Utama

PAHALA DARI 

P E S A N  P R E S I D E N S I  U T A M A

Bertahan 
Dengan Baik
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MENGAJAR DARI PESAN INI

Kita semua memiliki tantangan yang menguji iman dan kemampuan kita untuk bertahan. Pertimbangkan kebutuhan 
dan tantangan dari mereka yang Anda ajar. Sebelum berkunjung, Anda dapat berdoa memohon bimbingan untuk 

mengetahui bagaimana dengan lebih baik membantu mereka bertahan dengan baik. Anda dapat mempertimbangkan 
untuk mendiskusikan baik asas-asas maupun tulisan suci yang Presiden Eyring sebutkan, termasuk doa, pelayanan, dan 
menaati perintah-perintah. Anda juga dapat membagikan pengalaman-pengalaman pribadi tentang bagaimana Anda 
telah diberkati dalam cara-cara yang telah menolong Anda bertahan dengan baik.

Oleh karena itu, hal pertama yang 
perlu diingat adalah untuk senan-
tiasa berdoa (lihat A&P 10:5; Alma 
34:19–29).

Hal kedua adalah untuk berusaha 
terus-menerus menaati perintah- 
perintah—apa pun pertentangan, 
godaan, atau kekacauan di sekitar 
kita (lihat Mosia 4:30).

Hal ketiga yang harus dilakukan 
adalah melayani Tuhan (lihat A&P 4:2; 
20:31)

Dalam pelayanan sang Guru, kita 
jadi mengenal dan mengasihi Dia. Kita 
akan, jika kita bertekun dalam doa dan 
pelayanan yang setia, mulai menge-
nali tangan Juruselamat dan pengaruh 
Roh Kudus dalam kehidupan kita. 

Banyak dari kita memiliki untuk waktu 
tertentu pelayanan semacam itu dan 
merasakan penemanan itu. Jika Anda 
mengenang kembali waktu itu, Anda 
akan ingat bahwa ada perubahan-
perubahan dalam diri Anda. Godaan 
untuk melakukan kejahatan tampak 
berkurang. Hasrat untuk melakukan 
kebaikan meningkat. Mereka yang 
sangat mengenal dan mengasihi Anda 
mungkin telah mengatakan: “Anda 
telah menjadi lebih baik hati dan lebih 
sabar. Anda tidak tampak menjadi 
orang yang sama.”

Anda bukan orang yang sama.” 
Anda diubah melalui Pendamaian 
Yesus Kristus karena Anda bersandar 
kepada-Nya pada saat pencobaan 
Anda.

Saya berjanji kepada Anda bahwa 
Tuhan menolong dalam pencobaan 
Anda jika Anda mencari dan melayani 
Dia dan bahwa jiwa Anda akan digo-
sok dalam prosesnya. Saya menantang 
Anda untuk menaruh kepercayaan 
Anda kepada-Nya dalam segala kema-
langan Anda.

Saya tahu bahwa Allah Bapa hidup 
dan bahwa Dia mendengar serta men-
jawab setiap doa Anda. Saya tahu bah-
wa Putra-Nya, Yesus Kristus, membayar 
harga dari semua dosa kita dan bahwa 
Dia ingin kita datang kepada Dia. Saya 
tahu bahwa Bapa dan Putra menga-
wasi kita dan telah mempersiapkan 
cara bagi kita untuk bertahan dengan 
baik dan pulang ke rumah lagi. ◼

CATATAN:
 1. Autobiography of Parley P. Pratt, diedit oleh 

Parley P. Pratt Jr. (1979), 120.
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REMAJA

Berfokuslah pada Yesus

Ketika kita berfokus pada Yesus, 
Dia dapat membantu kita 

mengatasi hal-hal sulit dalam kehi-
dupan. Mengasihi sesama, menaati 
perintah, dan berdoa kepada Bapa 
Surgawi dalam nama Yesus Kristus 
semuanya merupakan cara untuk 
berfokus pada Yesus.

Buatlah gambar dalam kotak-
kotak kosong agar setiap baris 
dan setiap kolom memiliki 
gambar untuk kasih, doa, dan 
perintah-perintah.

Oleh Samantha Linton

Selama tahun pertama saya di SMA, 
teman saya mengalami pembeng-

kakan pembuluh darah di otak dan 
meninggal keesokan harinya. Meski saya 
anggota Gereja, saya masih bergumul. 
Saya telah diajari sepanjang hidup saya 
bahwa saya dapat berpaling kepada 
Bapa Surgawi dan Juruselamat untuk apa 
pun, namun saya tidak pernah menga-
lami sesuatu seperti ini sebelumnya.

Saya menangis selama berjam-jam, 

ANAK-ANAK

berusaha untuk menemukan sesuatu—
apa saja—untuk memberi saya keda-
maian. Malam setelah dia meninggal, 
saya membuka buku nyanyian rohani. 
Sewaktu saya membalik-balik halaman-
nya, saya berhenti pada, “Ya, Tinggallah 
Besertaku” (Buku Nyanyian Rohani, no. 
68). Bait ketiga menarik perhatian saya:

Ya, tinggallah besertaku!
Sepilah malamku,
Jika Kau jauh ataupun
Tiada cahaya-Mu.

‘Kutakut gelap dunia,
Tetap besertaku.
Ya, Yesus tinggal sertaku, s’panjang 

malam ini;
Ya Yesus tinggal sertaku, s’panjang 

malam ini.
Bait ini memenuhi diri saya dengan 

begitu banyak kedamaian. Saya tahu 
saat itu bahwa Juruselamat tidak saja 
tinggal malam itu bersama saya namun 
Dia juga mengetahui secara pasti 
bagaimana perasaan saya. Saya tahu 
bahwa kasih yang saya rasakan melalui 
nyanyian pujian tidak hanya menghibur 
saya malam itu namun juga menghibur 
saya menghadapi banyak pencobaan 
lain yang saya tanggung.
Penulis tinggal di Utah, AS.

Ketika Teman Saya Meninggal
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Anda dapat mengunduh 
“Abide with Me; ’Tis  
Eventide” di lds .org/  
go/ 7176.
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P E S A N  P E N G A J A R A N 
B E R K U N J U N G

Iman  
Keluarga 

Pertolongan

Agar Mereka 
Boleh Menjadi 
Satu

“Yesus mencapai kesatuan 
yang sempurna bersama Bapa 
dengan menundukkan Diri-Nya 
Sendiri, baik secara rohani mau-
pun jasmani, terhadap kehen-
dak Bapa,” ajar Penatua D. Todd 
Christofferson dari Kuorum Dua 
Belas Rasul.

“… Sungguh kita tidak akan 
menjadi satu dengan Allah dan 
Kristus sampai kita menjadikan 
kehendak serta minat Mereka 
hasrat terbesar kita. Kepatuhan 
semacam itu tidak dapat dicapai 
dalam waktu sehari, tetapi melalui 
Roh Kudus, Tuhan akan mengajar 
kita jika kita bersedia sampai saat-
nya, melalui proses waktu, akan 
dinyatakan secara akurat bahwa 
Dia ada di dalam diri kita seperti 
Bapa di dalam Dia.” 1

Linda K. Burton, Presiden 
Umum Lembaga Pertolongan, 
mengajarkan bagaimana bekerja 
ke arah persatuan ini: “Membuat 
dan menepati perjanjian- 
perjanjian kita merupakan 
ungkapan dari komitmen kita 
untuk menjadi seperti Jurusela-
mat. Cita-cita ini adalah untuk 

mengupayakan sikap yang 
paling baik dinyatakan dalam 
beberapa lirik dari sebuah nya-
nyian pujian favorit: ‘Ku pergi ke 
mana Kau inginkan .… Kusiap 
jadi hamba- Mu. Kusiap jadi 
hamba- Mu.’” 2

Penatua Christofferson juga 
mengingatkan kita bahwa 
“sewaktu kita berusaha dari hari 
ke hari dan minggu ke minggu 
untuk mengikuti jalan Kristus, 
roh kita menyatakan keung-
gulannya, pergumulan dalam 
diri mereda, dan godaan  
berhenti mengganggu.” 3

Neill F. Marriott, Penasihat 
Kedua dalam Presidensi Umum 
Remaja Putri, memberikan kesak-
sian tentang berkat-berkat dari 
berupaya untuk menyelaraskan 
kehendak kita dengan kehendak 
Allah: “Saya telah berjuang untuk 
menghalau hasrat fana untuk 
mendapatkan hal-hal dengan 
cara saya, akhirnya menyadari 

Dengan doa yang sungguh- 
sungguh telaahlah materi ini dan 
upayakan ilham untuk menge-
tahui apa yang akan dibagikan. 
Bagaimana memahami tujuan 
Lembaga Pertolongan akan mem-
persiapkan para putri Allah bagi 
berkat-berkat kehidupan kekal?

Pertimbang-
kan yang 
Berikut

Bagaimana 
melakukan 
kehendak 

Allah 
menolong 
kita untuk 

menjadi lebih 
seperti Dia?

CATATAN
 1. D. Todd Christofferson, “Agar Mereka 

Dapat Menjadi Satu di Dalam Kita,” 
Liahona, November 2002, 72, 73.

 2. Linda K. Burton, “Kuasa, Sukacita, 
dan Kasih dari Menepati Perjanjian,” 
Liahona, November 2013, 111.

 3. D. Todd Christofferson, “Agar Mereka 
Dapat Menjadi Satu di Dalam Kita,” 71.

 4. Neill F. Marriott, “Menyerahkan Hati 
Kita kepada Allah,” Liahona,  
November 2015, 32.

bahwa cara saya oh sungguh 
kurang, terbatas, dan rendah 
dibanding cara Yesus Kristus. 
‘Cara [Bapa Surgawi kita] adalah 
jalan yang menuntun pada keba-
hagiaan dalam kehidupan ini dan 
kehidupan kekal di dunia yang 
akan datang.’” 4 Marilah kita ber-
upaya dengan rendah hati untuk 
menjadi satu dengan Bapa Surga-
wi dan Putra-Nya, Yesus Kristus.

Tulisan Suci dan Informasi Tambahan
Yohanes 17:20–21; Efesus 4:13;  
Ajaran dan Perjanjian 38:27;  
reliefsociety .lds .org
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Saya akui bahwa ketika saya memi-
kirkan tentang mengajar dengan 

cara Juruselamat, saya cenderung ber-
fokus pada cara Dia mengajar. Apa 
yang Dia lakukan? Bagaimana Dia 
berinteraksi dengan orang? Bagaima-
na pun, Dia adalah sang maha guru! 
Namun jika kita ingin mengajar seperti 
Dia, adalah penting untuk memahami 
mengapa Dia mengajar. Akhirnya, 
“mengapa” itulah yang akan membuat 
semua perbedaan bagi kita dan bagi 
mereka yang kita ajar.

Ketika Juruselamat mengajar, 
tujuan-Nya bukanlah untuk mengisi 
waktu atau menghibur atau mem-
beri banyak informasi. Semua yang 
Dia lakukan—termasuk mengajar—
dimaksudkan untuk menuntun orang 
lain kepada Bapa-Nya. Seluruh hasrat 
dan misi Juruselamat adalah untuk 
menyelamatkan anak-anak Bapa 
Surgawi (lihat 2 Nefi 26:24). Dalam 
pencarian kita untuk mengajar seperti 
Dia mengajar, kita dapat belajar untuk 
termotivasi dengan tujuan yang sama 
yang memotivasi Dia.

Dengan kata lain, untuk menga-
jar dengan cara Juruselamat adalah 
dengan menjadi guru yang tujuannya 
adalah untuk menolong menyelamat-
kan jiwa.

di antara para musuh, orang Laman, 
agar mereka “boleh menyelamatkan 
beberapa jiwa” (Alma 26:26).

Apa yang memotivasi para hamba 
Tuhan ini? “Mereka tidak dapat tahan 
bahwa jiwa manusia mana pun akan 
binasa; ya, bahkan pikiran saja bahwa 
jiwa siapa pun akan menanggung sik-
saan tanpa akhir menyebabkan mere-
ka berguncang dan gemetar” (Mosia 
28:3). Motivasi itu menyebabkan 
mereka menahan “banyak kesengsara-
an” (Alma 17:5, 14).

M E N G A J A R  D E N G A N  C A R A  J U R U S E L A M A T

SEORANG GURU YANG MENOLONG 
MENYELAMATKAN JIWA
Oleh Brian Hansbrow
Pengembangan Kurikulum Gereja

Hasrat untuk Menyelamatkan 
Sesama

Salah satu dari semua kisah favorit 
sepanjang waktu dalam Kitab Mormon 
menceritakan tentang para putra Raja 
Mosia yang meninggalkan kerajaan 
orang Nefi agar mereka dapat mene-
gakkan kerajaan Allah di antara orang-
orang Laman. Mereka meninggalkan 
kerajaan duniawi demi kerajaan surga. 
Mereka meninggalkan kenyamanan 
akan keselamatan dan keamanan di 
antara orang-orang Nefi untuk pergi 

Mengapa pengajaran Juruselamat memberi makna pada cara Dia mengajar. 
Apakah tujuan kita berbeda?
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Kisah ini telah sering mengilhami 
saya untuk berpikir, apakah saya ber-
buat semampu saya untuk membawa 
orang lain kepada Kristus? Apakah 
saya cukup berfokus pada menyela-
matkan jiwa?

Menjadi Guru yang Menolong 
Menyelamatkan Jiwa

Ketika kita berhasrat untuk mengajar 
untuk alasan yang sama seperti yang 
Juruselamat lakukan, asas-asas tentang 
cara Dia mengajar memiliki makna 
yang lebih besar. Lebih dari sekadar 
teknik, itu melayani sebagai pola untuk 
menjadi seperti Dia. Sewaktu kita  
secara konsisten menerapkan gagasan- 
gagasan berikut, juga gagasan lain 
yang terdapat dalam Mengajar dengan 
Cara Juruselamat, kita tidak saja dapat 
mengajar lebih seperti Dia namun juga 
menjadi lebih seperti Dia.
Mencari Wahyu Sejak Dini

Untuk membantu dalam pekerjaan 
menyelamatkan jiwa, kita memer-
lukan wahyu. Wahyu datang “baris 
demi baris, ajaran demi ajaran, di sini 
sedikit, dan di sana sedikit” (2 Nefi 
28:30)—dan itu memerlukan waktu. 
Jadi kita mulai mempersiapkan sejak 
dini dan kita sering mencari wahyu.
Mengasihi Orang

Kasih mungkin menjadi cara yang 
paling ampuh seorang guru dapat 
membantu menyelamatkan jiwa. Itu 
dapatlah sesederhana mengetahui 
setiap nama anggota kelas, menanya-
kan kepada mereka tentang keadaan 
mereka sepanjang minggu berjalan, 
memberi tahu mereka betapa baik-
nya ceramah yang mereka berikan, 
atau memberi ucapan selamat kepa-
da mereka atas suatu pencapaian 
atau prestasi. Memperlihatkan minat 
dan kasih membuka hati dan meno-
long mereka yang kita ajar menjadi 
reseptif terhadap Roh Kudus.
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Bersiap untuk Mengajar dengan 
Memikirkan Kebutuhan Para  
Peserta Didik

Guru yang menolong menyelamat-
kan jiwa berfokus pada peserta didik. 
Sewaktu kita meninjau materi pelajar-
an, kita berfokus pada apa yang akan 
paling baik memenuhi kebutuhan 
mereka, bukan kebutuhan kita. Kita 
melupakan tentang mengisi wak-
tu dan berfokus pada mengisi hati 
dan pikiran. Kita memikirkan tidak 
saja apa yang akan kita katakan dan 
lakukan, namun apa yang peserta 
didik akan katakan dan lakukan. Kita 
ingin mereka berbagi gagasan mere-
ka karena itu membangun persatuan, 
membuka hati mereka, dan meno-
long mereka menjalankan iman.
Tetap Terfokus pada Ajaran

Adalah lumrah bagi guru untuk 
mengevaluasi keefektifan mereka 
melalui seberapa banyak peran serta 
yang mereka dapatkan, namun itu 
hanyalah satu unsur dari pengalam-
an. Jika kelas kita memiliki banyak 
berbagi namun sangat sedikit ajaran, 
kita telah menyediakan apa yang 
Penatua Jeffrey R. Holland dari 
Kuorum Dua Belas sebut “makanan 
manisan ajaran agama.” Kita telah 
menyediakan sesuatu yang rasa-
nya enak, namun kita telah gagal 
untuk memelihara anggota kelas 
kita dengan kuasa ajaran yang 
mendukung.

Nabi Joseph Smith mengajarkan, 
“Seseorang diselamatkan tidak lebih 
cepat daripada dia memperoleh 
pengetahuan.” 1 Kita harus menolong 
mereka yang kita ajar memperoleh 
jenis pengetahuan yang penting— 
ajaran Yesus Kristus.

Ketika kita dan anggota kelas 
membagikan pemikiran dan perasaan 
kita, kita hendaknya selalu mem-
bawanya kembali pada tulisan suci 
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dan perkataan dari para nabi yang 
hidup. Baru-baru ini, Brother Tad R. 
Callister, Presiden Umum Sekolah 
Minggu, mengajarkan: “Guru yang 
ideal terus-menerus berupaya untuk 
mengaitkan komentar-komentar kelas 
dengan ajaran. Contohnya, seorang 
guru mungkin berkata, “Pengalaman 
yang Anda bagikan mengingatkan 
saya tentang sebuah ayat suci.’ Atau, 
“Apa kebenaran Injil yang kita pel-
ajari dari komentar-komentar yang 
telah kita dengar?’ Atau, ‘Adakah 
seseorang yang mau memberikan 
kesaksian tentang kuasa dari kebe-
naran yang telah kita bahas?’” 2

Undanglah Roh Kudus 
untuk Bersaksi

Seorang guru yang menolong 
menyelamatkan jiwa memahami bah-
wa apa yang kita katakan dan laku-
kan sebagai guru dimaksudkan untuk 
mengundang pengaruh Roh Kudus 
ke dalam kehidupan orang lain. Roh 
Kudus adalah guru. Satu peranan 
Roh Kudus adalah untuk bersaksi 
tentang kebenaran, terutama tentang 
Bapa dan Putra. Jadi sewaktu kita 
mengajar tentang Mereka dan Injil 
Mereka, kita mengundang Roh Kudus 
untuk bersaksi kepada anggota kelas. 
Sampai pada tingkat mereka meng-
izinkannya, kuasa-Nya memperkuat 
kesaksian mereka dan mengubah 
hati mereka. Kesaksian-Nya lebih 
kuat dari penglihatan.3

Ajaklah Peserta Didik untuk 
Belajar dan Bertindak bagi 
Diri Mereka Sendiri

Saya baru-baru ini berada di kelas 
Sekolah Minggu di mana seorang 
guru memulai dengan meminta 
anggota kelas untuk membagikan 
sesuatu yang sangat bermakna bagi 
mereka sewaktu mereka membaca 
tugas minggu itu dari tulisan suci dan 
bagaimana mereka telah menerapkan 

itu dalam kehidupan mereka. Ini 
menuntun pada sebuah diskusi yang 
kuat mengenai wawasan dan temuan 
yang telah mereka temukan bagi diri 
mereka sendiri. Adalah sangat lumrah 
bagi guru untuk menambahkan dalam 
percakapan ini poin-poin ajaran yang 
telah dia persiapkan untuk ajarkan. 
Apa yang sesungguhnya membuat 
saya terkesan adalah bagaimana dia 
berfokus pada dorongan agar anggo-
ta kelasnya mengalami kuasa firman 
Allah bagi diri mereka sendiri.

Gol kita sebagai guru bukan  
sekadar untuk memiliki pengalaman  
yang hebat di kelas atau untuk 
mengisi waktu atau untuk membe-
ri sebuah pelajaran yang baik. Gol 

sesungguhnya adalah untuk berjalan 
bersama orang lain dalam perjalanan 
mereka kembali kepada Bapa Surga-
wi dan Yesus Kristus. Gol kita adalah 
untuk menjadi guru yang menolong 
menyelamatkan jiwa. ◼

Kunjungi teaching .lds .org untuk belajar 
lebih lanjut tentang bagaimana Mengajar 
dengan Cara Juruselamat dan pertemuan- 
pertemuan dewan guru dapat mengubah 
cara kita belajar dan mengajar.

CATATAN
 1. Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: 

Joseph Smith (2007), 306.
 2. Tad R. Callister, “Sunday School ‘Discussion 

Is a Means, Not an End,’” Church News, 
9 Juni 2016, deseretnews.com.

 3. Lihat Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: 
Harold B. Lee (2000), 40.



Oleh Don L. Searle

Apa yang terjadi pada Paola Yáñez, 
dokternya menyatakan, merupakan 
mukjizat medis. Kondisi remaja dari 

Quito, Ekuador ini tiba-tiba membaik, ayah-
nya dapat memberikan kepadanya salah 
satu ginjalnya, operasi transplantasi berhasil, 
dan dia mendapat kesempatan kedua untuk 
hidup.

Namun Marco Yáñez, ayahnya, menu-
turkan bahwa apa yang terjadi kepadanya 
sama menakjubkannya. Dia menemukan 
Injil, dan perubahan yang itu buat dalam 
kehidupannya memberinya kesempatan 
kedua juga.

Penderitaan masa kanak-kanak karena 
nefritis telah merusak ginjal Paola, namun 
ilmu kedokteran telah menolong hidupnya. 
Akan tetapi, ketika dia berusia 15, kondisi-
nya memburuk. Satu ginjalnya gagal, dan 
yang lain dengan cepat memburuk. Terlepas 
dari perawatan dialisis, Paola perlahan-lahan  
mendekati ajalnya. Dia diizinkan untuk 
minum hanya secangkir air setiap hari, dan 
kegiatannya dibatasi secara ketat karena 
paru-paru, pankreas, dan jantungnya telah 
terdampak.

Adalah mustahil untuk membawanya 
ke Amerika Serikat atau Kuba untuk sebu-
ah transplantasi—dia harus menemukan 
seorang pendonor di Ekuador. Tes menun-
jukkan bahwa ayahnya tidak bisa menjadi 
pendonor. Ibunya bisa, namun kemudian 
para dokter mendapati bahwa dialisis telah 
menyebabkan tingkat antibodi Paola sangat 
tinggi sehingga transplantasi akan ditolak. 
Paola berdoa agar entah bagaimana nyawa-
nya dapat diselamatkan.

Pada saat inilah, di bulan Juni 1988, para 
misionaris Orang Suci Zaman Akhir menge-
tuk pintu keluarga Yáñez. Ibu Paola, Carmen, 
mengenang bahwa dia mengundang mereka 
masuk agar dia dapat mengejek mereka. 
Ketika mereka memberi tahu dia mereka 

Tangan Tuhan terbukti tidak 
hanya dalam kesembuhan 
Paola namun juga dalam 

keinsafan ayahnya pada Injil.

MUKJIZAT  

Sejati
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memiliki pesan yang dapat membantunya, dia 
dengan marah berkata, “Bagaimana Anda dapat 
menolong saya ketika putri saya mendekati ajal? 
Saya tidak percaya ada Allah!”

Meski Carmen antipati sejak awal, para misi-
onaris terus mengunjungi keluarga itu. Awalnya 
Marco merasa bahwa dia hanya terlalu sibuk 
dengan perawatan putrinya untuk menaruh per-
hatian kepada para misionaris. Namun akhirnya 
dia mendengarkan, karena keingintahuan. Dia 
mendapati mereka memiliki jawaban terhadap 
pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan kehidupan.

Marco tidak percaya kepada Allah. Bagi dia, 
Allah adalah suatu sumber energi universal atau 
makhluk agung dan jauh yang tidak terlibat 
dengan manusia. Namun ketika kondisi pu-
trinya mencapai puncak kritisnya, dia berdoa, 
memohon kepada Allah untuk menyembuhkan 
putrinya yang menderita atau mengambilnya. 
Dia berdoa, “Jika Engkau ada, mohon perlihat-
kan kepada saya. Mohon berilah saya kehidupan 
putri saya.”

Seusai doanya, perasaan Marco sangat kuat 
bahwa kondisi Paola akan berubah. Dia memin-
ta para dokter untuk mengetes dia dan putrinya 
lagi. Mereka mengatakan kepadanya tes itu akan 
membuang-buang waktu, namun mereka sepakat 
untuk melakukannya.

Mereka mendapati bahwa Marco sungguh- 
sungguh adalah pendonor yang cocok—dan 
kondisi Paola telah cukup membaik sehingga 
dia dapat menerima transplantasi.

Hari sebelum operasi, Marco dan Paola meneri-
ma berkat keimamatan dari para misionaris.

Baik Marco maupun Paola berharap dapat 
pulih di rumah sakit untuk beberapa saat setelah 
operasi mereka. Namun Marco dapat pulang lima 
hari kemudian, dan Paola, yang diharapkan untuk 
dirawat selama dua bulan, pulang hanya setelah 
13 hari. Marco mengaitkan kesembuhan cepat 
mereka pada berkat keimamatan, dan dia tahu 
bahwa dia harus mengindahkan pesan misionaris 
secara serius.

Marco dan Carmen Yáñez dibaptis pada 
11 September 1988. Paola, yang telah mendengar 
pelajaran-pelajaran misionaris sebelum operasinya, 
dan adik perempuannya, Patricia, keduanya dibap-
tis pada 3 November. Pada saat itu ayah mereka 
telah menerima Imamat Harun dan dapat mem-
baptiskan mereka.

Brother Yáñez percaya bahwa Tuhan menja-
wab doanya dan mengizinkan dia untuk menjadi 
donor Paola agar dapat mengubah hatinya. “Jika 
mereka telah mengoperasi istri saya alih-alih 
saya, saya percaya saya akan menjalani kehidup-
an yang sama,” tuturnya. Itu bukan kehidupan 
yang dia banggakan—minum minuman keras, 
merokok, dan berjudi. Dia mengatasi kecanduan-
nya, katanya, karena jawaban-jawaban yang dia 
terima terhadap doa-doanya. Namun itu sangat-
lah sulit; dia mengakui bahwa hanya Allah yang 
dapat menolongnya berubah.

Brother Yáñez menuturkan dia sekarang 
memiliki kesaksian yang kuat tentang Firman 
Kebijaksanaan dan hukum persepuluhan. Ketika 
para misionaris mengajar dia, dia tetap membu-
ka bisnisnya tujuh hari seminggu untuk mem-
biayai perawatan Paola sebesar 1.000 dolar AS 
setiap bulannya. Hukum persepuluhan “sangat 
sulit untuk saya terima,” dia bertutur, namun dia 
memutuskan untuk menguduskan hari Sabat dan 
menguji janji dalam Maleakhi 3:10 dengan mem-
bayar persepuluhan. Ketika dia menutup tokonya 
di hari Minggu, dia bertutur, “mereka yang biasa-
nya membeli di hari Minggu, membeli di hari 
Sabtu—dan mereka membeli lebih banyak lagi.” 
Hari ini dia jauh lebih baik secara finansial dari-
pada dia dahulu ketika dia menjalankan bisnis-
nya tujuh hari seminggu.

Ketika Marco Yáñez menengok ke belakang, 
dia terkejut pada perubahan-perubahan dalam 
dirinya. Dia mengenali bahwa permohonan-
permohonannya bagi hidup putrinya membawa 
seluruh keluarga pada tingkat kerohanian yang 
tidak pernah dia bayangkan mungkin terjadi. ◼
Penulis tinggal di Utah, AS.
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Oleh Penatua 
David A. Bednar
Dari Kuorum Dua 
Belas Rasul

Apakah Kemah Sion itu?
Nabi Joseph Smith menerima sebuah wahyu pada 

tahun 1831 menetapkan Independence, Jackson 
County, Missouri, sebagai tempat Zion, tempat  
pengumpulan sentral bagi para Orang Suci Zaman 
Akhir dan lokasi untuk Yerusalem Baru yang diidenti-
fikasi baik dalam Alkitab maupun Kitab Mormon (lihat 
A&P 57:1–3; lihat juga Wahyu 21:1–2; Eter 13:4–6). Pada 
musim panas tahun 1833, para pemukim Mormon meli-
puti sekitar sepertiga dari penduduk di Jackson County. 
Jumlah yang meningkat secara pesat, potensi pengaruh 
politik, dan keyakinan agama serta politik yang berbeda 
dari para pendatang baru ini menyebabkan masalah 
bagi para pemukim lain di area itu, yang akibatnya 
menuntut agar para anggota Gereja mengosongkan 
rumah-rumah dan properti mereka. Ketika ultimatum 
ini tidak ditindaki, warga Missouri menyerang permu-
kiman pada November 1833 dan memaksa para Orang 
Suci untuk pergi.

DI PIHAK 
Ekspedisi Kemah Sion yang dipimpin 

oleh Nabi Joseph Smith pada tahun 1834 
merupakan contoh yang menggugah hati 
tentang memilih untuk berada di pihak 

Tuhan. Menilik sejarah Kemah Sion dapat meno-
long kita mempelajari pelajaran-pelajaran berhar-
ga dan tak lekang waktu dari episode signifikan 
dalam sejarah Gereja yang berlaku dalam kehidup-
an kita dan keadaan-keadaan di zaman sekarang.
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DI PIHAK 
Pelajaran-Pelajaran 
TUHAN  
dari Kemah Sion



Pembentukan Kemah Sion diperintahkan melalui wahyu 
pada bulan Februari 1834 (lihat A&P 103). Tujuan utama 
untuk bala tentara Tuhan ini adalah untuk melindungi 
orang-orang Mormon di Jackson County dari serangan-
serangan tambahan—setelah milisi Missouri memenuhi 
kewajibannya untuk mengawal para pemukim dengan 
selamat kembali ke rumah-rumah dan tanah-tanah mereka. 
Kemah juga harus membawa uang, suplai, dan dukung-
an moral bagi para Orang Suci yang miskin. Karena itu, 
selama bulan Mei dan Juni 1834, sebuah rombongan yang 
terdiri lebih dari 200 sukarelawan Orang Suci Zaman Akhir 
dipimpin oleh Nabi Joseph Smith melakukan perjalan-
an menempuh sekitar 900 mil (1.450 km) dari Kirtland, 
Ohio, menuju Clay County, Missouri. Hyrum Smith dan 
Lyman Wight juga merekrut kelompok sukarelawan 
yang lebih kecil dari Wilayah Michigan dan bertemu 
dengan kelompok Nabi di Missouri. Para partisipan di 
Kemah Sion mencakup Brigham Young, Heber C. Kimball, 
Wilford Woodruff, Parley P. Pratt, Orson Hyde, dan banyak 
individu lainnya yang mudah dikenal dari sejarah Gereja.

Tujuan saya adalah tidak untuk menjelaskan detail dari 
perjalanan yang sulit itu atau menceritakan kembali semua 
episode yang signifikan secara rohani yang terjadi. Perke-
nankan saya sekadar meringkas beberapa peristiwa pen-
ting dari ekspedisi Kemah Sion:

•  Gubernur Daniel Dunklin dari Missouri gagal untuk 
menyediakan bantuan milisi yang dijanjikan yang 
diperlukan bagi para pemukim Mormon untuk 
dikembalikan ke tanah-tanah mereka.

•  Negosiasi yang dilakukan di antara para pemim-
pin Gereja, pejabat negara bagian Missouri, dan 
penduduk Jackson County untuk menghindari 
konflik bersenjata dan menyelesaikan sengketa 
properti gagal untuk mencapai kesepakatan yang 
memuaskan.

•  Akhirnya, Tuhan memerintahkan Joseph Smith 
untuk membubarkan Kemah Sion dan menunjuk-
kan mengapa bala tentara Tuhan tidak mencapai 
tujuan yang diinginkan (lihat A&P 105:6–13, 19).

•  Tuhan memerintahkan para Orang Suci untuk 
membangun niat baik di area itu dalam persiapan 
untuk waktu ketika Sion akan dipulihkan secara 
hukum alih-alih dengan cara militer (lihat A&P 
105:23–26, 38–41).

Pasukan Sion dipecah ke dalam kelompok-kelompok 
yang lebih kecil di akhir Juni tahun 1834, dan dokumen 
final pembubaran dikeluarkan dalam beberapa hari di 
awal Juli 1834. Sebagian besar sukarelawan kembali  
ke Ohio.

Pada November 
1833, warga Missouri 
menyerang para 
pemukim di Jackson 
County, Missouri, dan 
memaksa para Orang 
Suci untuk pergi.
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Pelajaran tentang Menguji, Memisahkan, 
dan Mempersiapkan

Orang-Orang Suci yang gagah berani yang berbaris 
dalam bala tentara Tuhan diuji dan dicobai. Sebagai-
mana Tuhan berfirman, “Aku telah mendengar doa-doa 
mereka, dan akan menerima persembahan mereka; 
dan adalah arif menurut-Ku bahwa mereka hendak-
nya dibawa sejauh ini untuk pencobaan iman mereka” 
(A&P 105:19).

Dalam cara yang paling harfiah, tantangan-tantangan 
fisik dan rohani dari Kemah Sion merupakan suatu 
pemisahan gandum dari ilalang (lihat Matius 13:25, 
29–30; A&P 101:65), pemisahan antara domba dari 
kambing (lihat Matius 25:32–33), pemisahan antara 
orang yang kuat secara rohani dari yang lemah.  
Karenanya, setiap pria dan wanita yang terdaftar 
dalam bala tentara Tuhan menghadapi dan men-
jawab pertanyaan menyentuh “Siapa yang ada di 
pihak Tuhan?” 2

Sewaktu Wilford Woodruff mengatur urusan-urusan  
bisnisnya dan bersiap untuk bergabung dengan 
Kemah Sion, teman-teman dan tetangga-tetangganya 
memperingatkan dia untuk tidak ikut dalam perjalan-
an yang berbahaya semacam itu. Mereka menasihati, 
“Jangan pergi, jika Anda pergi Anda akan kehilangan 
nyawa Anda.” Dia menjawab, “Seandainya saya tahu 
bahwa sebuah peluru akan menembus jantung saya 
pada langkah pertama saya memasuki negara bagian 
Missouri saya tetap pergi.” 3 Wilford Woodruff tahu 
dia tidak perlu takut akan konsekuensi-konsekuensi 
jahat sejauh dia setia dan patuh. Dia jelas-jelas ada 
di pihak Tuhan.

Sesungguhnya, “waktunya untuk tampil” 4 bagi 
para pria dan wanita yang setia adalah pada musim 
panas tahun 1834. Namun keputusan untuk berbaris 
bersama Nabi Joseph ke Missouri belum tentu suatu 
respons satu kali, mencakup semuanya, atau langsung 
terhadap pertanyaan tentang “Siapa yang ada di pihak 
Tuhan?” Waktu untuk tampil bagi Orang-Orang Suci 
tersebut sering kali muncul dan berulang kali melalui 
kelelahan mental dan fisik, melalui luka lecet-lecet 
berdarah di kaki mereka, melalui makanan yang tidak 
memadai dan air yang tidak bersih, melalui banyak 
kekecewaan, melalui pertikaian dan pemberontakan 
di dalam kemah, dan melalui ancaman-ancaman eks-
ternal dari musuh-musuh yang kejam.

Apa Pelajaran-Pelajaran yang 
Dapat Kita Pelajari dari  
Kemah Sion?

Karena kegagalan untuk menegakkan kembali Orang-
Orang Suci di tanah-tanah mereka di Jackson County, 
Kemah Sion dianggap oleh sejumlah orang suatu upaya 
yang tidak berhasil dan tidak menguntungkan. Seorang 
brother di Kirtland—orang yang kurang beriman untuk 
menjadi sukarelawan untuk pergi dengan kemah— 
bertemu dengan Brigham Young setelah kepulangannya dari 
Missouri dan menanyakan, “‘Apa yang Anda peroleh dalam 
perjalanan sia-sia ini ke Missouri bersama Joseph Smith?’ 
‘Semua yang kami tuju,’ jawab Brigham Young dengan 
cepat. ‘Saya tidak akan menukar pengalaman yang saya per-
oleh dalam ekspedisi itu dengan semua kekayaan Geauga 
County,’ kabupaten di mana Kirtland saat itu terletak.1

Saya mengajak Anda untuk secara serius memikirkan 
tentang jawaban Brigham Young: “Semua yang kami tuju.” 
Apa pelajaran kunci yang dapat kita petik dari sebuah 
upaya yang tidak mencapai tujuan yang telah dinyatakan 
namun tetap menyediakan bagi Orang-Orang Suci masa 
awal, dan dapat menyediakan bagi kita, berkat-berkat 
seumur hidup?

Saya percaya setidaknya dua pelajaran penting dapat dite-
mukan dalam jawaban 
Brother Brigham terha-
dap pertanyaan yang 
mencemooh itu: (1) pel-
ajaran tentang meng-
uji, memisahkan, dan 
mempersiapkan, serta 
(2) pelajaran tentang 
pengamatan, belajar 
dari, dan mengikuti para 
Pemimpin Utama. Saya 
menekankan bahwa pel-
ajaran-pelajaran ini sama 
pentingnya, bahkan 
mungkin lebih penting, 
bagi kita untuk pelajari 
dan terapkan saat ini 
seperti pentingnya pela-
jaran itu 180 tahun silam 
bagi para sukarelawan 
di Kemah Sion.
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Waktu untuk tampil datang dalam pengalaman- 
pengalaman dan kesulitan-kesulitan di setiap jam, setiap 
hari, dan setiap minggu. Itu adalah perpaduan akbar dari 
banyak pilihan dan tindakan yang tampak kecil dalam 
kehidupan para Orang Suci yang berdedikasi ini yang 
menyediakan jawaban konklusif terhadap pertanyaan,  
“Siapa yang ada di pihak Tuhan?”

Bagaimana pengujian dan pemisahan yang terjadi 
dalam kehidupan partisipan Kemah Sion berfungsi sebagai 
sebuah persiapan? Menariknya, delapan pemimpin yang 
dipanggil ke dalam Kuorum Dua Belas Rasul pada tahun 
1835, juga semua Tujuh Puluh yang dipanggil pada wak-
tu yang sama, adalah para veteran dari Kemah Sion. Di 
sebuah pertemuan seusai pemanggilan Tujuh Puluh, Nabi 
Joseph Smith menyatakan:

“Brother sekalian, beberapa dari Anda marah terhadap 
saya, karena Anda tidak bertempur di Missouri; namun 
izinkan saya memberi tahu Anda, Allah tidak ingin Anda 
bertempur. Dia tidak dapat mengorganisasi kerajaan-Nya 
dengan dua belas pria untuk membuka pintu Injil kepada 
bangsa-bangsa di bumi, dan dengan tujuh puluh pria di 
bawah arahan mereka untuk mengikuti jejak mereka, kecu-
ali Dia mengambil mereka dari sekelompok pria yang telah 
mempersembahkan nyawa mereka, dan yang telah mela-
kukan pengurbanan sebesar yang dilakukan Abraham.

Sekarang, Tuhan telah memiliki Dua Belas dan Tujuh 
Puluh-Nya, dan akan ada kuorum-kuorum lain dari Tujuh 
Puluh yang dipanggil.” 5

Sungguh, Kemah Sion merupakan api pemurni bagi 
semua sukarelawan secara umum dan bagi banyak pemim-
pin masa depan Gereja Tuhan secara khusus.

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh para suka-
relawan dari bala tentara Tuhan juga merupakan persiapan 
bagi migrasi yang lebih besar di masa datang dari anggota 
Gereja. Lebih dari 20 partisipan Kemah Sion menjadi kapten 
dan letnan dalam dua eksodus besar—yang pertama namun 
empat tahun di masa datang, yang mencakup pemindahan 
8.000 hingga 10.000 orang dari Missouri ke Illinois 6; dan 
kedua, 12 tahun di masa datang, perpindahan besar ke 
barat dari sekitar 15.000 Orang Suci Zaman Akhir dari llinois 
ke Sallt Lake dan lembah-lembah lain Pegunungan Rocky. 
Sebagai pelatihan persiapan, Kemah Sion sangatlah berhar-
ga bagi Gereja. Tahun 1834 adalah waktu untuk tampil—
dan bersiap untuk tahun 1838 dan tahun 1846.

Sebagai individu dan keluarga, kita juga akan diuji, dipi-
sahkan, dan dipersiapkan, sama seperti anggota Kemah 
Sion. Tulisan suci dan ajaran-ajaran dari para Pemimpin 
Utama sarat dengan janji bahwa iman kepada Tuhan Yesus 
Kristus; membuat, menghormati, dan mengingat perjanjian-
perjanjian sakral; serta kepatuhan terhadap perintah-perintah 

“Kita memiliki banyak 
orang yang merasa 
mereka adalah pria 
dan wanita yang baik, 
namun mereka perlu 
menjadi baik untuk 
sesuatu.”
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Allah akan memperkuat kita untuk bersiap bagi, untuk 
menghadapi, untuk mengatasi, dan untuk belajar dari  
pencobaan-pencobaan dan ujian-ujian kefanaan.

Para pemimpin Gereja Tuhan dengan jelas telah mengi-
dentifikasi beberapa ujian kolektif dan generasi yang dapat 
kita antisipasi untuk dihadapi di zaman dan generasi kita. 
Sebagai Presiden Kuorum Dua Belas Rasul di tahun 1977, 
Presiden Ezra Taft Benson (1899–1994) menaikkan suara 
peringatan kenabian dalam sebuah pertemuan perwakil-
an regional. Saya sekarang mengutip secara ekstensif dari 
pesan Presiden Benson dan meminta perhatian Anda terfo-
kus pada nasihatnya yang masih berlaku:

“Setiap generasi memiliki ujian-ujiannya dan kesem-
patannya untuk berdiri dan membuktikan dirinya sendiri. 
Apakah Anda ingin tahu salah satu dari ujian tersulit kita? 
Dengarkan kata-kata peringatan Brigham Young, ‘Keta-
kutan berburuk yang saya miliki terhadap orang-orang 
ini adalah bahwa mereka akan menjadi kaya di negeri 
ini, melupakan Allah dan umat-Nya, menjadi malas, dan 
menjauhkan diri mereka sendiri dari Gereja dan pergi ke 
neraka. Orang-orang ini akan menanggung penjarahan, 
perampokan, kemiskinan, dan segala macam penganiayaan 
serta tetap teguh. Namun ketakutan terbesar saya adalah 
bahwa mereka tidak dapat menanggung kekayaan.’”

Presiden Benson melanjutkan: “Ujian kita karenanya 
tampaknya menjadi ujian terberat dari semuanya, karena 
kejahatan lebih tak kentara, lebih cerdik. Semuanya tampak 
kurang mengancam dan lebih sulit untuk dideteksi. Semen-
tara setiap ujian kesalehan mewakili suatu pergumulan, 
ujian tertentu ini tidak tampak seperti ujian sama sekali, 
tidak ada pergumulan dan karenanya dapat menjadi yang 
paling menipu dari semua ujian.

“Tahukah Anda apa yang kedamaian dan kemakmuran 
dapat lakukan terhadap suatu umat—itu dapat menyebab-
kan mereka tertidur. Kitab Mormon memperingatkan kita 
tentang bagaimana Setan, di zaman-zaman terakhir, akan 
menuntun kita dengan hati-hati ke neraka. Tuhan memi-
liki di atas bumi beberapa raksasa rohani yang berpoten-
si yang Dia selamatkan selama sekitar enam ribu tahun 
untuk membantu memerintah Kerajaan dengan kejayaan, 
dan iblis berusaha untuk membuat mereka tertidur. Lawan 
mengetahui bahwa dia mungkin tidak akan terlalu berhasil 
dalam menarik mereka untuk melakukan banyak tindakan 
dosa yang besar dan keji. Karena itu dia membuat mere-
ka tertidur lelap, seperti Gulliver, sementara dia mengikat 
mereka dengan dosa-dosa kecil kelalaian. Dan apa yang 

menguntungkan dari seorang 
raksasa yang mengantuk, lum-
puh, dan suam-suam kuku 
sebagai pemimpin?

“Kita memiliki terlalu 
banyak potensi raksasa rohani 
yang seharusnya menjadi lebih 
gagah berani dalam mengang-
kat rumah tangga, kerajaan, 
dan negara mereka. Kita memi-
liki banyak orang yang merasa 
mereka adalah pria dan wanita 
yang baik, namun mereka 
perlu menjadi baik untuk sesuatu—bapa bangsa yang kuat, 
misionaris yang pemberani, sejarawan keluarga dan peker-
ja bait suci yang berani, pejuang yang berdedikasi, anggota 
kuorum yang berpengabdian. Singkatnya, kita harus tergu-
gah dan terbangun dari tidur rohani.” 7

Pertimbangkan bahwa kesejahteraan, kemakmuran, 
dan kemudahan dapat menjadi ujian di zaman kita setara 
dengan atau lebih besar dalam intensitasnya daripada peng-
aniayaan dan kesulitan fisik yang ditanggung oleh Orang-
Orang Suci yang menjadi sukarelawan untuk melakukan 
perjalanan dalam Kemah Sion. Sebagaimana Nabi Mormon 
menguraikan dalam rangkuman luar biasanya tentang siklus 
kesombongan yang terdapat dalam Helaman 12:

“Dan demikianlah kita dapat melihat betapa palsunya, 
dan juga ketidakmantapan hati anak-anak manusia; ya, kita 
dapat melihat bahwa Tuhan dalam kebaikan tak terbatas-
Nya yang besar memberkati dan memakmurkan mereka 
yang menaruh kepercayaan mereka kepada-Nya.

Ya, dan kita bisa melihat bahkan pada waktu ketika Dia 
memakmurkan umat-Nya, ya, dalam peningkatan ladang 
mereka, kawanan domba mereka dan kawanan ternak 
mereka, dan dalam emas, dan dalam perak, dan dalam 
segala macam benda berharga dari setiap jenis dan rupa; 
membiarkan mereka hidup, dan membebaskan mere-
ka dari tangan musuh mereka; melunakkan hati musuh 
mereka agar mereka hendaknya tidak memaklumkan 
peperangan terhadap mereka; ya, dan kesimpulannya, 
melakukan segala sesuatu demi kesejahteraan dan keba-
hagiaan umat-Nya; ya, pada waktu itulah saatnya mereka 
mengeraskan hati mereka, dan melupakan Tuhan Allah 
mereka, dan memijak-mijak di bawah kaki mereka Yang 
Kudus—ya, dan ini karena kemudahan mereka, dan 
kemakmuran mereka yang amat sangat” (Helaman 12:1–2).
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Pelajaran Tentang Mengamati, Belajar dari, 
dan Mengikuti Pemimpin Utama

Orang-Orang Suci yang gagah berani dalam bala tentara 
Tuhan diberkati untuk mengamati, untuk belajar dari, dan 
untuk mengikuti para Pemimpin Utama. Dan kita saat ini 
dapat mengambil manfaat besar dari teladan dan kesetiaan 
dari para anggota Kemah Sion yang berdedikasi.

Sebagai tanggapan terhadap nasihat Parley P. Pratt, 
Wilford Woodruff melakukan perjalanan ke Kirtland, 
Ohio, pada April 1834 untuk bergabung dengan Kemah 
Sion. Kisah Brother Woodruff tentang pertemuan perta-
manya dengan Nabi Joseph Smith merupakan petunjuk 
bagi kita semua:

“Ini untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya 
bertemu dan melakukan wawancara dengan Nabi Joseph 
Smith, pria yang Allah telah pilih untuk mendatang-
kan wahyu-wahyu-Nya di zaman akhir ini. Perkenalan 
pertama saya bukan untuk memenuhi praduga pikiran 
sektarian mengenai seperti apa nabi seharusnya, dan 
bagaimana dia harus tampil. Itu mungkin mengejutkan 
iman dari beberapa orang. Saya mendapati dia dan sau-
dara lelakinya, Hyrum, sedang menembak ke sebuah 
sasaran dengan dua pasang pistol. Ketika mereka berhenti 
menembak, saya diperkenalkan kepada Brother Joseph, 
dan dia menjabat tangan saya dengan hangat sekali. Dia 
menawari saya tinggal di rumahnya sementara saya ting-
gal di Kirtland. Tawaran ini paling saya tunggu-tunggu 
untuk terima, dan saya sangat diteguhkan dan diberkati 
selama saya tinggal dengan dia.” 9

Menurut saya patut dicatat bahwa Brother Woodruff, 
yang tinggal untuk sementara waktu di rumah Nabi dan 
tak diragukan memiliki kesempatan paling menakjubkan 
untuk mengamati dia dalam rutinitas kehidupan sehari- 
hari, diberkati dengan mata untuk melihat melampaui “pra-
duga pikiran sektarian mengenai seperti apa nabi seharus-
nya, dan bagaimana dia harus tampil.” Dugaan yang keliru 
semacam itu menutupi visi dari banyak orang di dunia 
zaman sekarang, baik di dalam maupun di luar Gereja 
Tuhan yang dipulihkan.

Sebagai hasil dari pemanggilan saya di tahun 2004 
untuk melayani dalam Kuorum Dua Belas Rasul, saya 
memiliki perspektif jelas yang berbeda tentang apa artinya 
mengamati, belajar dari, dan mengikuti para Pemimpin 
Utama. Saya sekarang melihat setiap hari kepribadian 
individu, keragaman preferensi, dan karakter agung dari 
para pemimpin Gereja ini. Sebagian orang menganggap 

Saya mengajak Anda terutama untuk mencatat frasa 
terakhir dalam ayat terakhir: “dan ini karena kemudahan 
mereka, dan kemakmuran mereka yang amat sangat.”

Presiden Harold B. Lee (1899–1973) juga menga-
jarkan mengenai ujian kolektif dari kemudahan yang 
kita hadapi di zaman kita: “Kita diuji, kita dicobai, kita 
mengalami beberapa ujian terparah saat ini dan kita 
mungkin tidak menyadari beratnya ujian yang kita lalui. 
Di masa-masa itu ada pembunuhan, ada penjarahan, 
ada pengusiran. Mereka diusir ke padang gurun, mere-
ka kelaparan dan mereka tidak berpakaian, dan mereka 
kedinginan. Mereka datang ke sini ke tanah kesukaan. 
Kita adalah para pewaris dari apa yang mereka berikan 
kepada kita. Tetapi apa yang kita lakukan dengannya? 
Saat ini kita bersenang-senang di pangkuan kemewah-
an, kesenangan yang tidak pernah kita lihat sebelum-
nya dalam sejarah dunia. Tampaknya bahwa mungkin 
ini adalah ujian paling berat dari ujian apa pun yang 
pernah kita miliki dalam sejarah Gereja ini.” 8

Ajaran-ajaran dari para nabi modern dan kuno ini 
mengenai ujian dan pencobaan zaman akhir adalah 
serius dan khusyuk. Namun itu seharusnya tidak mem-
buat putus asa, dan kita hendaknya tidak takut. Karena 
mereka yang memiliki mata untuk melihat dan telinga 
untuk mendengar, peringatan-peringatan rohani menun-
tun pada meningkatnya kewaspadaan dalam berjaga-
jaga. Anda dan saya hidup di “hari peringatan” (A&P 
63:58). Dan karena kita telah dan akan diperingatkan, 
kita perlu menjadi, sebagaimana Rasul Paulus mena-
sihati, “berjaga-jagalah … dengan tak putus-putusnya” 
(Efesus 6:18). Sewaktu kita berjaga-jaga dan bersiap, 
sungguh kita tidak perlu takut (lihat A&P 38:30).

Siapa yang ada di pihak Tuhan? Sekarang adalah wak-
tunya untuk menunjukkan bahwa kita memiliki pikiran 
dan hati yang menerima dan akan tanggap terhadap 
peringatan-peringatan terilhami ini. Sekarang adalah 
waktunya untuk menunjukkan bahwa kita berjaga-jaga 
dan bersiap untuk menahan pencobaan zaman akhir 
akan kemakmuran dan kesombongan, kemakmuran dan 
kemudahan, dan hati yang keras dan melupakan Tuhan 
Allah kita. Sekarang adalah waktunya untuk tampil 
bahwa kita akan menjadi teguh di segala waktu dalam 
hal apa pun yang dipercayakan kepada kita oleh Bapa 
Surgawi dan Putra Terkasih-Nya—dan bahwa kita akan 
menaati perintah-perintah Allah dan berjalan dengan 
tegak di hadapan-Nya (lihat Alma 53:20–21).
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keterbatasan dan kelemahan para Pemimpin Utama 
mengganggu dan melemahkan iman mereka. Bagi saya, 
kelemahan-kelemahan itu meningkatkan iman. Pola peng-
aturan yang disingkapkan Tuhan dalam Gereja-Nya mem-
berikan dan mengurangi dampak kelemahan manusia. 
Adalah benar-benar menakjubkan bagi saya untuk melihat 
Tuhan memenuhi kehendak-Nya melalui para hamba-Nya 
terlepas dari kelemahan dan kekurangan para pemimpin 
pilihan-Nya. Para pria ini tidak pernah mengklaim sebagai 
yang sempurna dan tidak sempurna; tetapi mereka  
sungguh-sungguh dipanggil oleh Allah.

Seorang imam ketika dia berjalan kaki ke Missouri 
dengan bala tentara Tuhan, Wilford Woodruff kemudian 
menyatakan sementara melayani sebagai anggota Kuorum 
Dua Belas Rasul: “Kami memperoleh pengalaman yang 
tidak pernah dapat diperoleh dalam cara lain apa pun. 
Kami memiliki kesempatan istimewa … melakukan per-
jalanan ribuan mil bersama [Nabi], dan melihat pekerjaan-
pekerjaan Roh Allah dengan dia, dan wahyu-wahyu Yesus 
Kristus kepada dia dan penggenapan dari wahyu-wahyu 
tersebut .… Jika saya tidak pergi dengan Kemah Sion saya 
tidak akan berada di sini hari ini.” 10

Pada Minggu terakhir di bulan April 1834, Joseph Smith 
mengundang sejumlah pemimpin Gereja untuk berbicara 
kepada para sukarelawan Kemah Sion yang berkumpul di 

rumah sekolah. Setelah para pemimpin mengakhiri pesan 
mereka, Nabi bangkit dan menyatakan bahwa dia telah 
diteguhkan melalui petunjuk. Dia kemudian bernubuat:

“Saya ingin mengatakan kepada Anda di hadapan 
Tuhan, bahwa Anda tidak mengetahui lebih banyak 
mengenai tujuan Gereja dan kerajaan ini daripada seo-
rang bayi di pangkuan ibunya. Anda tidak memahami-
nya .… Hanya sejumlah kecil pemegang Imamat yang 
Anda lihat di sini malam ini, namun Gereja ini akan 
memenuhi Amerika Utara dan Selatan—itu akan meme-
nuhi dunia.” 11

Para pria seperti Brigham Young, Heber C. Kimball, 
Orson Pratt, dan Wilford Woodruff mendengarkan dan 
belajar banyak dari Nabi malam itu—dan tahun-tahun 
berikutnya menolong memenuhi pernyataan kenabiannya. 
Betapa para pria ini memiliki kesempatan mulia untuk 
mengamati, belajar dari, dan mengikuti Nabi.

Adalah penting bagi kita semua untuk mengingat bahwa 
kita dapat belajar baik dari ajaran-ajaran para Pemimpin 
Utama maupun dari teladan kehidupan mereka. Mengingat 
visi agung tentang pertumbuhan Gereja di masa datang 
yang diuraikan oleh Nabi Joseph Smith, mohon pertim-
bangkan sekarang kuasa dari teladan pribadinya dalam 
melakukan tugas-tugas rutin dan biasa namun penting. 
George A. Smith menjabarkan dalam jurnalnya reaksi Nabi 

Adalah penting bagi 
kita semua untuk 
mengingat bahwa 
kita dapat belajar 
baik dari ajaran- 
ajaran para Pemimpin 
Utama maupun dari 
teladan kehidupan 
mereka.



22 L i a h o n a

dari pada yang belajar; dan demikianlah mereka semua 
setara” (Alma 1:26).

Karena pemanggilan saya sebagai Pembesar Umum, 
saya telah berusaha untuk mengamati dan belajar kare-
na beberapa dari para Pemimpin saya telah menghadapi 
dampak dari penuaan atau tuntutan tanpa henti dari 
keterbatasan-keterbatasan fisik dan rasa sakit konstan. 
Anda tidak dapat dan tidak akan pernah mengetahui 
penderitaan pribadi dan diam-diam yang sejumlah pria 
ini alami sewaktu mereka melayani di depan umum 
dengan sepenuh hati, daya, pikiran, dan kekuatan mere-
ka. Melayani bersama dan melihat Presiden Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), Presiden James E. Faust (1920–
2007), Penatua Joseph B. Wirthlin (1917–2008), Presi-
den Boyd K. Packer (1924–2015), Penatua L. Tom Perry 
(1922–2015), Penatua Richard G. Scott (1928–2015), dan 
rekan-rekan sejawat kerasulan saya lainnya menguatkan 
saya untuk menyatakan dengan jelas dan secara otoratif 
bahwa para Pemimpin Utama yang dengannya saya mela-
yani adalah para pejuang—pejuang rohani agung dan 
besar—dalam arti sebenarnya dan paling mengagumkan 
dari kata itu! Kesabaran, kegigihan, dan keberanian mere-
ka memungkinkan mereka untuk, “maju terus dengan 
ketabahan di dalam Kristus” (2 Nefi 31:20), itu layak 
untuk kita teladani.

terhadap tantangan sehari-hari dari perjalanan kaki ke 
Missouri.

“Nabi Joseph Smith sama lelahnya seperti semuanya 
dalam seluruh perjalanan itu. Selain kepedulian menyedi-
akan kebutuhan bagi Kemah dan mengawasi, dia berjalan 
sepanjang waktu dan mengalami kaki lecet, berdarah, 
dan kesakitan seperti yang lainnya .… Namun selama 
keseluruhan perjalanan dia tidak pernah mengeluh atau 
bersungut-sungut, sementara sebagian besar pria dalam 
Kemah mengeluhkan kepadanya jempol kaki yang sakit, 
kaki yang lecet, perjalanan yang panjang, menipisnya per-
sediaan makanan, buruknya kualitas roti, kue jagung yang 
rusak, mentega tengik, madu yang keras, daging babi dan 
keju berulat, dsb., bahkan seekor anjing pun tidak bisa 
menggonggong pada sejumlah pria tanpa keluhan mereka 
terhadap Joseph. Jika mereka harus berkemah dengan 
air yang buruk itu nyaris menyebabkan pemberontakan, 
namun kami adalah Kemah Sion, dan banyak dari kami 
kurang berdoa, kurang tenggang rasa, ceroboh, kurang 
peduli, bodoh atau jahat, tetapi kami tidak mengetahui-
nya. Joseph harus sabar terhadap kami dan mengajari 
kami, seperti anak-anak.” 12

Joseph adalah teladan hebat mengenai asas yang dia-
jarkan oleh Alma: “Karena pengkhotbah tidak lebih baik 
daripada pendengar, tidak juga pengajar lebih baik sedikit 

“Siapa yang ada di 
pihak Tuhan?” Seka-
ranglah waktunya 
untuk tampil dengan 
mendengarkan dan 
mengindahkan nasihat 
dari para rasul dan 
nabi yang hidup yang 
dipanggil oleh Allah.
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Presiden Lee memperingatkan tentang sebuah uji-
an kolektif tambahan yang tumbuh semakin menyebar 
dalam generasi ini: “Kita sekarang sedang menghadapi 
ujian lainnya—suatu periode dari apa yang mungkin kita 
sebut kecanggihan. Inilah waktu ketika ada banyak orang 
cerdik yang tidak mau mendengarkan para nabi Tuhan 
yang rendah hati .… Itu lebih merupakan sebuah ujian 
yang berat.” 13

Ujian kecanggihan adalah rekanan bagi ujian kemak-
muran dan kemudahan. Betapa penting bagi kita masing-
masing untuk mengamati, belajar dari, dan mengikuti para 
Pemimpin Utama.

“Siapa yang ada di pihak Tuhan?” Sekaranglah waktunya 
untuk tampil dengan mendengarkan dan mengindahkan 
nasihat dari para rasul dan nabi yang hidup yang dipang-
gil oleh Allah di zaman terakhir ini untuk mengawasi dan 
mengarahkan pekerjaan-Nya di bumi. Sekaranglah waktu-
nya untuk menunjukkan kita percaya bahwa “firman [Allah] 
tidak akan berlalu, tetapi semuanya akan digenapi, apakah 
melalui suara-Ku sendiri atau melalui suara para hamba-
Ku, itu adalah sama” (A&P 1:38). Sekarang waktunya untuk 
tampil. Sekaranglah waktunya!

Kemah Sion Kita Sendiri
Pada beberapa kesempatan dalam kehidupan kita 

masing-masing, kita akan diminta untuk berbaris dalam 
Kemah Sion kita sendiri. Waktunya dari undangan itu 
akan bervariasi, dan rintangan-rintangan tertentu yang 
mungkin kita hadapi dalam perjalanan itu akanlah ber-
beda. Namun tanggapan kita yang berkesinambungan 
dan konsisten terhadap panggilan yang tak terelakkan 
dan terakhir ini akan menyediakan jawaban terhadap 
pertanyaan “Siapa yang ada di pihak Tuhan?” 

Waktunya untuk menunjukkan adalah sekarang, hari 
ini, besok, dan selama-lamanya. Semoga kita senanti-
asa mengingat pelajaran-pelajaran yang berhubungan 
dengan ujian, pemisahan, dan bersiap serta mengamati, 
belajar dari, dan mengikuti para Pemimpin Utama. ◼
Dari sebuah ceramah kebaktian Pekan Pendidikan, ‘Who’s on the Lord’s 
Side [Siapa yang Ada di Pihak Tuhan]? Now Is the Time to Show [Seka-
ranglah Waktunya untuk Tampil],” disampaikan di Universitas Brigham 
Young–Idaho pada 30 Juli 2010.
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Oleh Matt McBride dan James Goldberg
Departemen Sejarah Gereja

Air mata menggenangi mata Frans Leqwati yang  
berusia 56 tahun sewaktu dia duduk di seberang 
Olev Taim, presiden pasaknya. Presiden Taim baru 

saja menanyakan kepadanya bagaimana menurutnya 

tentang pembentukan sebuah cabang Gereja di kota kela-
hiran Frans di Soweto, Afrika Selatan.

“Mengapa Anda menangis? Apakah saya menyinggung 
Anda?” Presiden Taim bertanya.

“Tidak,” Frans menjawab. “Ini pertama kali di Afrika 
Selatan bahwa seorang pria kulit putih telah meminta 
pendapat saya sebelum membuat sebuah keputusan.”

Kehidupan di bawah Apartheid
Itu tahun 1981. Saat itu, orang-orang kulit hitam dan 

kulit putih di Afrika Selatan dipisahkan di bawah sistem 
hukum yang dikenal sebagai apartheid. Pemisahan res-
mi ini, bersama restriksi Gereja yang mencegah para pria 

Atas: Sebuah pantai yang diperuntukkan sebagai area hanya 
untuk orang kulit putih di bawah praktik apartheid yang 
ketat di Afrika Selatan.
Kanan: Sebuah protes tahun 1952 di Johannesburg menyeru-
kan kebebasan dan kesetaraan.

Belajar untuk  
CABANG-CABANG PERTAMA YANG  
TERINTEGRASI SECARA RASIAL DI AFRIKA SELATAN

Mendengarkan  
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Afrika kulit hitam dari ditahbiskan dalam 
keimamatan, telah lama berarti bahwa  
Gereja tidak dapat berkembang di antara 
warga Afrika Selatan berkulit hitam. Sebu-
ah hari baru merekah di tahun 1978 ketika 
Presiden Spencer W. Kimball menerima 
wahyu yang menghapus restriksi keimamat-
an, namun tantangan segregasi dan budaya 
kecurigaan di antara ras tetap ada.

Sebagian besar orang-orang kulit hitam 
Afrika Selatan tinggal di kota-kota kecil, 
biasanya dibangun di pinggiran kota yang 
didominasi kota-kota besar kulit putih 
seperti Johannesburg. Soweto, singkatan 
untuk South Western Township, adalah 
yang terbesar. Orang kulit putih jarang pergi 
ke kota-kota kecil, dan orang kulit hitam 

ibu memberi tahu putranya, “Gereja adalah untuk semua 
orang.” Terhibur oleh pengingat itu, Josiah menjadi tenang.

Sebuah Cabang di Soweto?
Presiden Taim sadar akan tantangan-tantangan jasmani 

dan emosi yang anggota kulit hitam hadapi. Dia mem-
pertimbangkan untuk memulai sebuah cabang di Soweto 
untuk mempermudah perjalanan bagi mereka namun tidak 
ingin membuat mereka merasa seolah mereka tidak disam-
but di Johannesburg. Dia memutuskan untuk mewancarai 
para anggota Soweto seperti Frans untuk mengetahui pera-
saan mereka sebelum mengambil tindakan apa pun. Mere-
ka memberinya jawaban yang jelas: “Kami akan senang 
untuk mendirikan Gereja di Soweto.”

Presiden Taim menyebutkan para pemimpin ber-
pengalaman yang dapat membantu mendampingi orang 
insaf baru. Dia mewawancarai lebih dari 200 anggota di 
Johannesburg dan akhirnya memanggil 40 orang untuk 
bergabung dengan cabang baru cukup lama untuk mem-
bantu melatih kelompok pionir dari para pemimpin lokal 
di sana.

Sama seperti para anggota kulit hitam telah menyebe-
rang ke bagian kota lain dan budaya lain untuk menghadiri 

yang pergi ke kota-kota besar jarang diperlakukan setara 
dengan kulit putih.

Frans dan keluarganya adalah bagian dari kelompok 
kecil dari Soweto yang telah memeluk Injil yang dipulih-
kan selama tahun 1970-an. Awalnya mereka menghadiri 
Lingkungan Johannesburg. Putra Frans, Jonas, ingat bangun 
pagi di hari Minggu pada pukul 04.00 agar keluarga dapat 
naik kereta pagi ke Johannerburg dan kemudian melakukan 
perjalanan kaki yang panjang ke gedung gereja sebelum 

kebaktian dimulai pukul 
09.00. Keluarga itu selalu 
datang awal—meskipun ter-
kadang sulit bagi anak-anak 
untuk tetap terjaga selama 
Pratama!

Menjadi pionir integrasi 
ras juga dapat menjadi  
tantangan emosional.  

Josiah Mohapi ingat pernah mendengar seorang anak 
lelaki kulit putih berusia enam tahun mengatakan sesua-
tu yang menyinggung mengenai orang kulit hitam yang 
dia temukan di Gereja. “Jujur saja, saya menjadi marah,” 
Josiah mengenang. Namun kemudian dia mendengar KI
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“Kita mungkin tidak 

sepakat terhadap hal-hal 

yang terjadi di luar gereja, 

namun kita sepakat 

terhadap ajaran.”

Presiden Lembaga Pertolongan kulit hitam pertama Afrika Selatan, Julia 
Mavimbela, berperan serta dalam pencangkulan pertama untuk gedung 
Cabang Soweto yang baru di tahun 1991. (Lihat kisahnya dalam artikel 
berikut.) 
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Lingkungan Johannesburg, para anggota kulit putih harus 
menyesuaikan dengan lingkungan dan budaya baru sewak-
tu mereka melayani di Soweto. Segala sesuatu tidak selalu 
berjalan mulus. Maureen van Zyl, seorang anggota kulit 

putih yang telah dipanggil 
untuk melayani sebagai pre-
siden Pratama, tidak berpikir 
apa-apa tentang itu ketika lagu 
kebangsaan Afrika Selatan 
waktu itu dipilih sebagai lagu 
pembuka dalam pertemuan 
Lembaga Pertolongan suatu 
minggu. Bagaimana pun, dia 
segera tahu, bahwa orang kulit 
hitam Afrika Selatan meman-
dang lagu kebangsaan sebagai 
lambang apartheid dan bahwa 

banyak sister kulit hitam tersinggung dengan pilihan lagu itu.
Para anggota kulit hitam dan kulit putih sama-sama dapat 

dengan mudah menjadi putus asa dengan kesalahpahaman 
semacam itu, namun alih-alih mereka memilih untuk melihat 
itu sebagai kesempatan untuk diskusi dan perbaikan. “Kami 
berbagi segala macam hal,” Maureen mengenang. “Sebagai 
orang kulit hitam, apa yang dapat menyinggung dan sebagai 
orang kulit putih, apa yang kami temukan menyinggung. 
Bagaimana mereka melakukan hal-hal tertentu dan bagai-
mana kami melakukan hal-hal tertentu. Dan demikianlah ini 
waktu yang luar biasa untuk belajar bersama.”

Sewaktu cabang di Soweto tumbuh semakin kuat dan 
besar, cabang-cabang dimulai di kota-kota lain mengguna-
kan model yang sama. Khumbulani Mdletshe adalah rema-
ja putra yang tinggal kota KwaMashu dekat Durban. Ketika 
dia bergabung dengan Gereja pada tahun 1980, dia memi-
liki kecurigaan terhadap orang-orang kulit putih yang lazim 
bagi hampir semua pria kulit hitam di Afrika Selatan pada 
waktu itu. Namun pengalamannya beribadat di cabang 
yang terintegrasi mengubah perspektifnya.

Perekat yang Mengikat Orang-Orang Bersama
Pada tahun 1982, Khumbulani dan sejumlah remaja  

putra lain di cabangnya diundang untuk menghadiri 

sebuah konferensi dewasa lajang muda. Presiden cabang-
nya, seorang brother kulit putih bernama John Manford, 
ingin para remaja putra untuk berpenampilan terbaik, 
meski sedikit dari mereka memiliki pakaian yang bagus. 
Dia mengosongkan lemarinya, memberikan setelan jas 
kepada para remaja putra, yang mengenakannya ke 
konferensi. Minggu berikutnya, Presiden Manford menge-
nakan setelan jas yang telah dia pinjamkan kepada Khum-
bulani. “Saya tidak bisa membayangkan seorang kulit 
putih mengenakan pakaian yang sama yang telah saya 
pakai,” Khumbalani mengingat, “Tetapi dia melakukan-
nya.” Dia mulai membantu saya melihat orang kulit putih 
secara berbeda daripada saya telah memandang mereka 
sebelumnya.”

Sekarang seorang Pembesar Area Tujuh Puluh, Penatua 
Mdletshe mengamati, “Kita semua memerlukan pengalaman- 
pengalaman hidup ini yang membuat kita berubah.”

Apartheid di Afrika Selatan berakhir pada tahun 1994. 
Walaupun banyak jemaat saat ini berada di sebagian besar 

“Kita hanya dapat 

mengubah persepsi 

melalui pengalaman. 

Kita semua memerlukan 

pengalaman- 

pengalaman hidup 

ini yang membuat 

kita berubah.”

Bendera Afrika Selatan diadopsi di tahun 1994 sebagai simbol 
persatuan pascaapertheid. Hitam, kuning, dan hijau mewakili 
Kongres Nasional Afrika, dan merah, putih, dan biru mewakili 
Republik Boer.
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area kulit hitam atau sebagian besar area kulit putih, kebe-
basan yang lebih besar artinya bahwa semakin banyak 
area-area berbaur. Seperti para pionir dari cabang-cabang 
pertama di kota-kota kecil, para anggota dengan beragam 
latar belakang beribadat dan bekerja bersama untuk mem-
bangun kerajaan Allah.

Presiden pasak Soweto saat ini, Thabo Lebethoa, meng-
uraikan Injil seperti perekat yang mengikat orang-orang 
bersama di saat-saat perpecahan. “Kita mungkin tidak  
sepakat terhadap hal-hal yang terjadi di luar gereja, 
dengan hal-hal politik dan yang lainnya,” dia mengamati, 
“namun kita sepakat terhadap ajaran.” Bekerja dari landas-
an yang sama itu, orang-orang dapat belajar dari perbe-
daan satu sama lain sewaktu mereka berunding bersama 
secara saksama dan mendengarkan dengan kepekaan 
rohani. “Salah satu hal paling penting mengenai kepemim-
pinan adalah mendengarkan orang,” Presiden Lebethoa 
menasihati. “Dengarkan agar Anda dapat memahami. 
“Dengarkan agar Anda dapat merasakan. Dengarkan agar 
Anda dapat menerima inspirasi.”

Thoba Karl-Halla, putri dari anggota masa awal 
Cabang Soweto, Julia Mavimbela, setuju bahwa mende-
ngarkan menolong menjaga friksi yang tak terelakkan 

dari berubah menjadi perpecahan yang menyakitkan. 
“Saya seharusnya mendengarkan dengan telinga yang 
akan membuat saya memahami frustrasi dari orang yang 
mungkin dapat menjadi orang yang menyinggung saya,” 
tuturnya.

Penatua Mdletshe mengimbau Orang-Orang Suci Afrika 
Selatan dewasa ini untuk menemukan kekuatan dalam 
keragaman mereka, terutama dalam tatanan-tatanan 
dewan. “Tuhan tentunya akan menyukai itu,” dia menga-
mati, “memiliki umat dari semua lapisan masyarakat duduk 
di sekeliling meja dan berbicara tentang masalah-masalah.” 
Seruannya kepada para pemimpin lokal di seluruh Gereja 
adalah untuk terus membangun para pemimpin dari latar 
belakang yang berbeda, sama seperti generasi-generasi 
masa lalu menyokong dia. Ketika berusaha untuk men-
jangkau area-area baru dan kelompok-kelompok baru, 
dia mencatat, “Anda tidak akan menemukan orang-orang 
yang berpengalaman. Tetapi Anda membangun pengalam-
an dalam Gereja. Anda membangun pengalaman dengan 
membawa orang-orang ke dalam pusatnya dan mengajak 
mereka bekerja bersama.” ◼
Kutipan-kutipan berasal dari wawancara yang dilakukan oleh 
para penulis di tahun 2015.
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Kehidupan Julia Mavimbela tiba-tiba 
berubah pada tahun 1955 ketika 

suaminya, John, tewas dalam sebuah 
kecelakaan mobil. Bukti di tempat 
kejadian menunjukkan bahwa orang 
lain terlibat, seorang pria kulit putih, 
telah berbelok ke jalur John. Namun 
pria itu tidak diputuskan bersalah. 
Alih-alih, polisi mengatakan bahwa 
orang kulit hitam adalah pengemudi 
yang buruk, jadi John bertanggung 
jawab atas kecelakaan itu.1

Julia berusia 37 saat itu dengan 
empat anak dan satu lagi dalam kan-
dungan. Dia telah dirugikan oleh 
rasisme, polisi, dan sistem keadilan. 
Namun dia akhirnya belajar untuk 
tidak menyerah pada kegetiran; alih-
alih, dia menghabiskan hidupnya ber-
usaha untuk disembuhkan dan untuk 
menyembuhkan negara tercintanya 
melalui pelayanan seperti Kristus. Ada-
lah kasihnya bagi negeri itu, imannya 
kepada Allah, dan dedikasinya untuk 
hidup dengan asas-asas kepercayaan-
nya yang memungkinkan hal ini.

Julia lahir pada tahun 1917, bungsu 
dari lima anak. Ayahnya meninggal 
ketika Julia berusia lima tahun. Ibu-
nya ditinggalkan untuk membesarkan 
anak-anak sendirian, menemukan 
pekerjaan sebagai tukang cuci dan 
pekerja rumah tangga.

Ibu Julia adalah wanita yang taat 
beragama yang mengajari anak-
anaknya dari Alkitab. “Ibu saya telah 
mengajari saya untuk menelan pil-pil 

Menyembuhkan 
Negara Tercinta: 
Iman Julia 
Mavimbela
Oleh Matthew K. Heiss
Departemen Sejarah Gereja

pahit kehidupan dan mendorong 
saya untuk tidak pernah menengok 
ke belakang namun melihat ke 
depan,” Julia bertutur. Ibu Julia juga 
memahami pentingnya pendidikan 
dan melakukan segala semampunya 
dengan sarananya yang terbatas untuk 
memastikan bahwa anak-anaknya 
menerima pendidikan formal.

Julia menerima lebih banyak pela-
tihan dan pendidikan serta bekerja 
sebagai guru dan kepala sekolah sam-
pai dia bertemu dan menikahi John 
Mavimbela pada tahun 1946. John 
memiliki toko bahan pangan dan toko 
daging. Julia menghentikan kariernya 
untuk bekerja di sana. Bersama-sama 
mereka membangun sebuah rumah 
dan memiliki anak-anak. Terlepas dari 
batasan-batasan apartheid, kehidupan 
berjalan baik. Akan tetapi, semuanya 
berubah dengan kematian John.

Pada nisan suaminya, Julia menulis-
kan kata-kata berikut:

Dalam kenangan penuh kasih bagi
John Phillip Corlie Mavimbela.
Oleh istri dan kerabatnya.
Namun kepergiannya membuat 

duka mendalam.
Semoga jiwanya beristirahat dalam 

damai.

Menjelaskan baris keempat, Julia 
menuturkan, “Pada saat menulis, duka 
yang mendalam itu adalah keben-
cian dan kegetiran—bagi pria yang 
menyebabkan kecelakaan itu, bagi 

polisi yang berdusta, [dan] bagi peng-
adilan yang menganggap suami saya 
bertanggung jawab atas kecelakaan 
yang merengut nyawanya.” 2 Salah satu 
pencobaan terbesarnya adalah meng-
atasi kegetiran dan amarah.

Tak lama setelah kematian suami-
nya, pada suatu malam “susah tidur,” 
Julia mendapat sebuah mimpi di mana 
John menampakkan diri kepadanya, 
menyerahkan kepadanya beberapa 
pakaian kerja, dan berkata, “Pergilah 
bekerja.” Menjelaskan hasil dari mim-
pinya dia mengatakan, “Saya mene-
mukan sebuah cara untuk melepaskan 
diri saya dari kekhawatiran tahun- 
tahun ini, dan itu melalui keterlibatan 
masyarakat.”

Dua puluh tahun kemudian, pada 
pertengahan tahun 1970-an, reaksi 
orang kulit hitam terhadap apartheid 
telah berubah dari protes damai ke 
gejolak kekerasan. Salah satu pusat 
kekerasan itu adalah Soweto, di 
mana Julia tinggal. Dia menuturkan, 
“Soweto menjadi tidak seperti tempat 
yang kami kenal—seakan-akan kami 
berada di medan peperangan.”

Julia takut bahwa luka kegetirannya 
akan menganga lagi: “Sudah lebih dari 
20 tahun sejak kematian John, namun 
saya masih dapat merasakan rasa 
sakit dari waktu itu.” Dalam sebuah 
upaya untuk mencari penyembuhan, 

Julia bertemu dan menikahi John pada 
tahun 1946.
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baik bagi dirinya sendiri maupun 
bagi orang-orangnya, Julia berpikir, 
“Barangkali jika saya dapat mengajari 
anak-anak untuk senang bekerja di 
tanah, semuanya tidak musnah.” Dia 
membangun sebuah kebun masyara-
kat yang melambangkan harapan bagi 
orang-orang yang hanya mengetahui 
rasa takut dan amarah.

Sewaktu dia bekerja bersama anak-
anak di kebun masyarakatnya, dia 
akan mengajari mereka: “Mari kita gali 
tanah kegetiran, menaburkan benih 
kasih di dalamnya, dan melihat apa 
buah-buah yang dapat diberikannya 
kepada kita .… Kasih tidak akan 
datang tanpa mengampuni sesama.”

Dia berkata, “Saya tahu di lubuk 
hati saya, saya dapat menghancurkan 
tanah kegetiran saya sendiri sewaktu 
saya mengampuni mereka yang telah 
menyakiti saya.” Duka kegetiran yang 
mendalam setelah kematian John 
mulai sirna.

Pada tahun 1981, Julia diperkenal-
kan kepada Gereja. Para misionaris, 
yang melakukan pelayanan masya-
rakat di Soweto, menemukan pusat 
anak-anak lelaki yang sangat membu-
tuhkan perbaikan. Selama beberapa 
minggu mereka membersihkan tem-
pat itu.3

Suatu hari, Julia diminta untuk 
melayani di klub anak-anak lelaki yang 
sama itu. Ketika dia tiba, dia terkesima 
melihat “dua anak lelaki kulit putih 
mengayunkan sekop ke dalam tanah 
coklat.” Para misionaris itu menanya-
kan apakah mereka bisa datang ke 
rumahnya dan menyampaikan sebu-
ah pesan. Tiga hari kemudian, Elder 
David McCombs dan Elder Joel Heaton 
datang mengenakan pakaian misiona-
ris dan label nama mereka.

Julia mengatakan bahwa dua 
pelajaran misionaris yang pertama 
“masuk telinga kiri dan keluar di teli-
nga kanan.” Namun pada kunjungan 
ketiga mereka, para misionaris itu 
menanyakan tentang foto Julia dan 
John di dindingnya. Dia menyebut-
kan bahwa suaminya telah mening-
gal, dan para misionaris tersebut 
merasa terdorong untuk memberita-
hunya tentang rencana keselamatan 
dan baptisan bagi orang yang telah 
meninggal. Dia berkata, “Kemudian 
saya mulai mendengarkan, sungguh-
sungguh mendengarkan, dengan 
hati saya .… Sewaktu para misionaris 
mengajarkan kepada saya asas ten-
tang hubungan kekal, saya memiliki 
perasaan bahwa inilah caranya untuk 
bersatu dengan orangtua saya dan 
suami saya.” Julia dibaptiskan lima 
bulan kemudian.

Satu bulan setelah pembaptisan-
nya, Julia berbicara di konferensi 
pasak. “Ketika saya berjalan ke mim-
bar,” ujarnya, “Saya pikir sebagian 
besar orang terkejut.” Itulah pertama 
kalinya mereka melihat seorang 
kulit hitam berbicara di konferensi—
mungkin bagi beberapa orang itulah 
pertama kalinya mendengar seorang 
kulit hitam berceramah di depan 
audiensi.” Dia merasa terdorong 
untuk berbicara tentang kematian 
suaminya dan tahun-tahun kesulitan 
yang dia alami. Dia menguraikan 
kegetirannya dan bagaimana dia 
“akhirnya telah menemukan gereja 
yang dapat mengajari saya untuk 
benar-benar mengampuni.”

Tetapi, pergumulannya dengan 
kesalahpahaman dan prasangka,  
belumlah usai, bahkan setelah 
apartheid berakhir di tahun 1994.

Penatua Dale G. Renlund dari Kuo-
rum Dua Belas Rasul, dalam ceramah 
konferensi umumnya di bulan April 
2015, “Orang Suci Zaman Akhir Terus 
Berusaha,” menceritakan tentang peris-
tiwa yang Julia dan putrinya, Thoba, 
alami ketika “diperlakukan kurang 
ramah oleh beberapa anggota kulit 
putih.” Thoba mengeluh tentang perla-
kuan mereka. Apa yang dapat dengan 
mudah menjadi alasan untuk mening-
galkan Gereja, menjadi sebuah momen 
pengajaran yang berharga. Julia menja-
wab, “Oh, Thoba, Gereja seperti sebu-
ah rumah sakit besar, dan kita semua 
sakit dengan cara kita sendiri. Kita 
datang ke gereja untuk ditolong.” 4

Julia menemukan bahwa penyem-
buhan adalah mungkin melalui Injil 
Yesus Kristus, bukan hanya bagi 
dirinya sendiri, namun juga bagi 
bangsanya. Pelayanannya di Bait Suci 
Johannesburg Afrika Selatan meng-
ajarinya bahwa di bait suci, “Tidak 
ada perbedaan di antara orang-orang 
berdasarkan ras. Tidak ada perbedaan 
orang-orang karena mereka berba-
hasa Inggris. Tidak ada perbedaan di 
antara orang-orang karena mereka 
berbahasa Situ ataupun Zulu. Anda 
mengetahui perasaan keutuhan itu.”

Julia Mavimbela meninggal pada 
tanggal 16 Juli 2000. ◼
CATATAN
 1. Kecuali sebagaimana dituliskan, kutipan 

berasal dari Laura Harper, ‘Mother of  
Soweto’: Julia Mavimbela, Apartheid Peace-
Maker and Latter-day Saint,” naskah yang 
tidak diterbitkan, Perpustakaan Sejarah 
Gereja, Salt Lake City.

 2. Dalam teks Harper, kata lamp digunakan 
alih-alih lump. Tetapi, Thoba menegaskan 
bahwa kata yang dituliskan pada batu nisan 
adalah lump.

 3. Dari David Lawrence McCombs, wawancara 
dengan penulis, 25 Agustus 2015.

 4. Dale G. Renlund, “Orang Suci Zaman Akhir 
Terus Berusaha,” Liahona, Mei 2015, 57.

Bawah: Selama apartheid, Julia memulai 
sebuah kebun masyarakat untuk meng-
ajari anak-anak bahwa “semua tidak 
musnah.” 
Kanan: Julia mengenakan pakaian dae-
rahnya, Zulu, dan melayani di Bait Suci 
Johannesburg Afrika Selatan.
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de Amonestación dari Parley P. Pratt, pam-
flet yang sama yang Desideria telah lihat 
dalam mimpinya. Setelah José berbincang 
dengan Elder Stewart mengenai mimpi 
Desideria, misionaris itu memberi José bebe-
rapa pamflet lainnya Gereja, karena Voz 
de Amonestación belum selesai, dan Elder 
Stewart mencatat percakapan yang menarik 
itu dalam jurnalnya.3

Bermil-mil yang berdebu kemudian, José 
dipersatukan kembali dengan ibunya. Setelah 
belajar tentang kenyataan dari pamflet itu, 
Desideria tahu bahwa mimpinya telah menja-
di kenyataan. Dia menelaah dengan saksama 
pamflet-pamflet yang José telah bawakan 
baginya, dan ajaran-ajaran dasar Injil yang 
terdapat di dalamnya menyentuh jiwanya. 
Dia berhasrat untuk dibaptis.

Ditemukan oleh Seorang Misionaris
Karena Elder Stewart masih merampung-

kan Voz de Amonestación, Elder Melitón  
Trejo, seorang misionaris dari Spanyol, 
diutus ke Nopala untuk menemui Desideria 
dan José. Pada tanggal 22 April 1880, Elder 
Trejo membaptiskan Desideria Quintanar 

Oleh Clinton D. Christensen
Departemen Sejarah Gereja

Suatu malam di awal tahun 1880,  
Desideria Yáñez sedang tidur dalam 
pueblo [rumah] yang nyaman di perbu-

kitan berkaktus di Nopala, Meksiko. Saat dia 
bermimpi, dia melihat sebuah pamflet berta-
juk Voz de Amonestación (Suara Peringatan) 
yang akan mengubah hidupnya dan mem-
bantunya secara rohani. Setelah bangun, dia 
tahu orang yang menerbitkan pamflet itu ada 
di Mexico City.1 Dia juga menyadari adalah 
mustahil secara fisik bagi dia untuk mela-
kukan perjalanan sejauh 75 mil (120 km) ke 
kota, namun dia bertekad untuk mengikuti 
kesan dari mimpi itu dan menemukan solusi.

Iman dari Sebuah Keluarga
Desideria membahas mimpinya dengan 

putranya, José. Dia memercayai ibunya 
dan melakukan perjalanan ke Mexico City 
mewakili dia. José mulai dengan bersema-
ngat berbicara kepada orang-orang dan pada 
akhirnya bertemu anggota Gereja, Plotino 
Rhodakanaty, yang mengarahkan dia ke 
Hotel San Carlos.2

Di hotel, José mendapati Elder James Z. 
Stewart sedang memperbaiki cetakan Voz 

Desideria Yáñez: 

Setelah sebuah 
mimpi menun-

tun dia pada 
Injil yang dipu-

lihkan, Orang 
Suci Zaman 

Akhir masa awal 
dari Meksiko ini 
menjadi seorang 

pionir Gereja  
yang gagah 

berani.
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de Yáñez, José Maria Yáñez, dan anak 
perempuan José, Carmen. Desideria 
adalah orang ke-22 yang dibaptiskan 
di Misi Meksiko dan wanita pertama di 
Meksiko tengah.4

Belakangan di bulan itu, José 
mengunjungi Mexico City dan pulang 
ke rumah dengan 10 salinan dari Voz de 
Amonestación. Desideria akhirnya meli-
hat pamflet dari mimpinya itu. Bagi dia 
pamflet itu adalah pengingat fisik tentang 
bagaimana Tuhan telah menjangkaunya 
secara pribadi dan membawanya pada 
Injil yang dipulihkan.



Kitab Mormon Bahasa Spanyol Pertama
Di usia 72, Desideria mendapati kesehatannya semakin 

memburuk. Pada tahun 1886 dia harus tinggal di rumah 
kecilnya di San Lorenzo dekat Nopala. Suatu malam yang 
mengerikan, pencuri masuk ke dalam rumahnya, memu-
kuli dia, dan melarikan diri membawa uangnya sebesar 
3.000 dolar AS.5 Desideria selamat. Alih-alih putus asa, 
Desideria menunggu dengan iman untuk bantuan Tuhan. 
Dia telah belajar dari mimpinya bahwa Tuhan mengetahui 
situasinya.

Kemudian pada bulan Oktober 1886, seorang Rasul dan 
dua presiden misi secara tak terduga mengunjungi area 
itu. José Yáñez menceritakan kepada mereka mengenai 
penderitaan ibunya. Para pemimpin itu datang segera 
ke rumah Desideria. Desideria merasa gembira bertemu 
Penatua Erastus Snow dari Kuorum Dua Belas Rasul dan 
meminta dia meletakkan tangannya di atas kepalanya 
untuk berkat keimamatan.

Selama kunjungan para pemimpin itu, presiden misi 
yang baru, Horace Cummings, mengejutkan Desideria 
dengan kabar penting. Dia memberi tahu Desideria bah-
wa terjemahan pertama dari seluruh Kitab Mormon dalam 
bahasa Spanyol mendekati penyelesaian di Salt Lake City. 
Desideria dengan cepat meminta salinan dari tulisan suci 
yang akan datang itu.

Satu bulan kemudian, Presiden Cummings kembali 
ke rumah Desideria dengan satu jilid. Mengenai peng-
alaman itu, dia menulis: “Mengunjungi Sister Yáñez 
yang lanjut usia, cacat dan memberinya sebuah Kitab 
Mormon yang belum dijilid yang telah saya kirim ke 
Utah. Itu adalah yang pertama dalam bahasa Spanyol 
yang telah diterima di Meksiko .… Dia tampak sangat 
bahagia dengan kitab itu.” 6 Ini akan menjadi kunjungan 
terakhir dari seorang misionaris ke Desideria selama  
seumur hidupnya.

Terisolasi namun Tidak Dilupakan
Pada tahun 1889, hanya 10 tahun setelah Injil yang 

dipulihkan tiba di Meksiko tengah, para pemimpin  
Gereja telah merasa terdorong untuk memindahkan  
sumber-sumber terbatas Gereja ke koloni-koloni yang 
sedang dibangun di utara Meksiko. Para anggota dekat 
Mexico City, sekitar 1.000 mil (1.600 km) dari koloni- 
koloni itu, merasa seperti domba tanpa gembala sewaktu 
para misionaris pergi ke utara. Meski masih dikelilingi 
oleh keluarganya, Desideria tahu bahwa mereka harus 
menjalankan Injil dalam kondisi terpencil. Ini artinya 
dia tidak akan pernah memperoleh manfaat dari berga-
bung dengan Lembaga Pertolongan atau menerima  
berkat-berkat bait suci selagi hidup.
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keluarganya menjalankan Injil terisolasi dari Gereja, 
namun dia bertahan. Dia tahu Allah peduli dan menga-
wasi bagian kecilnya dari dunia.

Meskipun dia tidak dapat meninggalkan rumahnya, dia 
menjadi teladan iman, ketekunan, kepatuhan, dan keta-
bahan bukan hanya bagi keluarganya namun juga bagi kita 
masing-masing sewaktu kita berusaha untuk meneruskan 
semangat pionir. ◼

CATATAN
 1. Lihat Alonzo L. Taylor Mission Papers, 10 Juli 1903, dan Mexican 

Mission Manuscript History and Historical Reports, 7 Juli 1903,  
Perpustakaan Sejarah Gereja, Salt Lake City.

 2. Lihat Taylor Mission Papers, 10 Juli 1903, dan James Z. Stewart Papers, 
17 Februari 1880, Perpustakaan Sejarah Gereja.

 3. Lihat Stewart Papers, 17 Februari 1880.
 4. Lihat Moses Thatcher, Journal, 20 November 1879, dan Stewart Papers, 

26 April dan 20 Juni 1880, Perpustakaan Sejarah Gereja. Desideria 
adalah wanita pertama yang dibaptiskan setelah Misi Meksiko dibuka 
pada tahun 1879 di Mexico City. Meskipun demikian, misi singkat ke 
kota Hermosillo utara pada tahun 1877 membuahkan pembaptisan 
lima orang di dusun terdekat, termasuk Maria La Cruz Paros, yang 
pertama dikenal sebagai orang insaf wanita Meksiko. Catatan Misi 
Meksiko resmi yang dibuat oleh Moses Thatcher mencantumkan  
Desideria Yáñez sebagai orang insaf wanita pertama, walaupun  
kenyataannya dia adalah yang kedua. Lihat juga Louis Garff  
Reminiscences, tidak bertanggal, Perpustakaan Sejarah Gereja.

 5. Lihat Horace H. Cummings Papers, 24 Oktober 1886, Perpustakaan 
Sejarah Gereja.

 6. Cummings Papers, 29 November 1886.
 7. Taylor Mission Papers, 10 Juli 1903.

Namun dia mengenali bahwa Tuhan mengetahui dia. 
Melalui para hamba-Nya, Tuhan mewujudkan hasrat-Nya 
untuk melayani satu demi satu kawanan-Nya. Karena mim-
pinya, berkat keimamatan, dan Kitab Mormon, Desideria 
dapat bersaksi tentang kepastian mutlak bahwa Allah peduli 
terhadap kebutuhan rohani dan jasmaninya. Walaupun 
pengetahuan ini tidak mencegah kesulitan dan tantangan 
terjadi dalam kehidupannya, itu memberinya keyakinan 
bahwa Tuhan akan senantiasa meringankan bebannya.

Pusaka yang Langgeng
Pada tahun 1903, para misionaris kembali ke Mexico 

selatan untuk pertama kalinya sejak tahun 1886. Mereka 
bertemu dengan José, yang menyimpulkan ketabahan 
Desideria sampai akhir dan pusaka iman dengan menga-
takan bahwa baik istri maupun ibunya “meninggal dalam 
iman penuh terhadap Mormonisme” dan bahwa dia memi-
liki “harapan meninggal dalam Mormonisme.” 7

Setelah menerima mimpinya, Desideria memulai di 
jalan Injil, menjadi seorang pionir Latin bagi Gereja. 
Benih iman yang tertanam melalui sebuah mimpi di tahun 
1880 tidaklah sia-sia; itu telah tumbuh sewaktu Desideria 
membuat perjanjian baptisan dan menahan pencobaan- 
pencobaannya dalam iman. Akanlah menjadi mudah 
bagi Desideria untuk layu secara rohani karena dia dan 
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Oleh Kami Crookston

Visi saya tentang peranan sebagai orangtua adalah anak-anak yang 
bersikap sangat baik yang selalu dandan dengan menawan dan 
tidak pernah kotor. Saya segera menyadari pemahaman yang saya 

hargai adalah sebuah fantasi. Saya telah tumbuh untuk menerima rumah 
saya yang berantakan dan hidung beringus karena saya tahu bahwa mere-
ka datang dengan berkat-berkat paling menakjubkan yang pernah saya 
miliki. Namun apa yang tidak pernah dapat saya bayangkan adalah per-
gumulan yang akan saya hadapi sementara membesarkan anak-anak saya 
terutama putra saya, Brad.

Brad datang ke dalam kehidupan ini sepolos seperti anak lainnya, namun 
tidaklah memerlukan waktu lama bagi kami untuk menyadari bahwa dia 
berbeda. Dia tidak dapat pergi ke penitipan anak tanpa suami saya atau saya 
menyertainya karena dia terlalu agresif. Sewaktu dia tumbuh semakin besar 
dan bermain dengan anak-anak lainnya, dia memerlukan pengawasan yang 
terus-menerus. Ketika kami mencari bantuan, kami diberi tahu bahwa kami 
hanya perlu menjadi lebih konsisten terhadap dia. Kami melakukan semu-
anya semampu yang dapat kami pikirkan: kami menyelidiki secara daring, 
membaca buku-buku tentang pengasuhan, dan bertanya kepada para dokter 

dan anggota keluarga. Akhirnya, ketika Brad mulai sekolah, dia didiagnosis 
dengan ADHD [gangguan hiperaktif ], juga banyak masalah yang lain.

Untuk pertama kalinya kami merasa kami memiliki harapan. Sekarang 
kami memiliki diagnosis, kami dapat memulai rencana perawatan. Kami 
penuh harap bahwa Brad akan menanggapi dengan baik pengobatan 

yang telah membantu orang lain. Sayangnya, perilaku Brad dengan peng-
obatan itu menjadi lebih parah daripada tanpanya, jadi dia harus berhenti. 
Saya merasa sedikit harapan terakhir saya sirna.

Suatu hari ketika Brad berusia enam tahun, saya menghadapi salah satu 
dari banyak tantrum [kemarahan dengan amukan] sehari-harinya. Saya 
ingin menyerah. Saya pergi ke kamar saya sejenak untuk menyendiri, 
dan air mata menetes di pipi saya. Saya berdoa memohon kekuatan 
untuk dapat menghadapi rutinitas menjelang waktu tidur. Bagaimana 
saya dapat terus melakukan ini, hari demi hari? Saya merasa seolah saya 

Membesarkan 
Putra Kami  

dalam KEMITRAAN  
DENGAN ALLAH

Ketika saya 
belajar untuk 
menggunakan 
sumber-sumber 
rohani yang ter-
sedia bagi saya, 
saya dipenuhi 
dengan gagasan 
tentang cara- 
cara untuk 
membantu 
putra saya dan 
untuk meng-
hadapi dengan 
lebih baik pen-
cobaan saya 
sendiri.



telah melewati yang dapat saya tanggung. 
Apakah Bapa Surgawi memahami betapa 
beratnya itu? Jika Dia benar-benar mengasihi 
saya, saya bernalar, Dia akan mengambil 
beban ini dari saya dan memberi putra saya 
kehidupan yang normal. Pikiran dan perasa-
an itu menyelimuti diri saya sewaktu penco-
baan-pencobaan yang saya hadapi tampak 
semakin buruk alih-alih menjadi lebih baik.

Sifat Sejati Pencobaan
Saya mengira saya memahami penco-

baan. Kita diharuskan melewati itu seperti 
sebuah pot yang dipanaskan di tempat 
pembakaran. Kita dimasukkan dan dikelu-
arkan dari api, dan kemudian kehidupan 
akan kembali normal sampai putaran beri-
kutnya akan pemanasan dan pelembutan. 
Namun saya telah menghadapi pencobaan 
ini selama bertahun-tahun, dan itu tidak 
sirna. Saya merasa beban menekan berat 
pada diri saya, dan perasaan tak berdaya 
membuat saya berlutut.

Saya kemudian tahu bahwa tempat yang 
saya perlukan untuk pergi memperoleh 
penghiburan dan pemahaman adalah bait 
suci. Melalui inspirasi, saya menyadari bah-
wa kita tidak bisa memilih apa pencobaan 
yang kita miliki dalam kehidupan ini atau 
berapa lama itu berlangsung. Yang dapat 
kita kendalikan adalah cara kita berpikir 
dan bertindak ketika pencobaan datang.

Saya menyadari bahwa alasan saya 
mengasihani diri saya sendiri adalah karena 
saya membiarkan rasa kasihan itu memenuhi 
benak saya. Hal pertama yang saya putuskan 
untuk lakukan adalah menghentikan pikiran 
negatif apa pun yang masuk, misalnya “Ini 
tidak adil,” “Saya tidak dapat melakukan ini,” 
“Mengapa Brad tidak bisa normal,” atau ide 
yang terburuk, “Saya ibu yang tidak baik.” 

Saya bekerja keras untuk menghen-
tikan suara negatif dalam kepala 
saya, dan saya melihat bahwa 
suara saya yang sesungguhnya 
menjadi lebih sabar dan penuh 
kasih ketika saya menghadapi 
semua anak-anak saya.

Saya juga mendorong pemikiran-pemikiran  
yang positif. Saya mulai berpikir, “Kamu 
hebat,” dan saya akan memuji diri saya sendi-
ri, misalnya, “Kamu menjaga suaramu pelan 
dan tidak berteriak. Itu bagus!”

Bersandar pada Allah
Setelah suatu hari yang teramat sulit, saya 

meminta suami saya untuk memberi saya 
sebuah berkat. Selama pemberkatan itu saya 
diingatkan bahwa saya adalah putri Allah, 
bahwa Dia tanggap terhadap saya dan kebu-
tuhan saya, dan bahwa putra saya adalah 
putra Allah. Brad adalah putra Allah pada 
awalnya, dan suami saya dan saya memiliki 
kemitraan dengan Allah mewakili Brad. Saya 
menyadari bahwa saya belum menggunakan 
semua sarana yang kemitraan itu sediakan 
bagi saya. Suami saya dan saya telah menye-
lidiki dan menemukan banyak sumber untuk 
membantu kami, namun kami melupakan 
sumber yang paling penting: doa.

Saya mulai berdoa setiap hari mengenai 
bagaimana saya dapat membantu Brad. 
Ketika dia mengalami luapan emosi, saya 
akan mengucapkan doa cepat memohon 
inspirasi sebelum mendekati dia. Sewaktu 
saya bersandar kepada Allah untuk dukung-
an saya dan untuk inspirasi bagi putra saya, 
saya memahami tentang dapat menjadi apa 
saya dan apa yang dapat saya lakukan bagi 
dia. Saya berusaha untuk mengikuti perka-
taan Alma: “Dan inilah kemegahanku, agar 
barangkali aku boleh menjadi alat dalam 
tangan Allah” (Alma 29:9).

Perubahan-perubahan segera terjadi. Saya 
memiliki banyak gagasan dan cara untuk 
membantu Brad. Saya menggunakan malam 
keluarga sebagai alat dan berdoa memohon 
ide-ide mengenai apa yang harus diajarkan. 
Saya juga membaca tulisan suci dengan lebih 
sungguh-sungguh dan mengenali nasihat 
pengasuhan yang hebat yang terdapat di 
dalamnya. Saya mulai dipenuhi dengan 
harapan dan penghiburan.

Sewaktu saya terus mempraktikkan gagas-
an bahwa suami saya dan saya adalah mitra 
dengan Allah dalam mengasuh anak-anak 

Suami saya 
dan saya telah 
menyelidiki 
dan menemu-
kan banyak 
sumber untuk 
membantu 
kami, namun 
kami melupa-
kan sumber 
yang paling 
penting: doa.



kami dan menggunakan alat-alat yang telah Dia berikan 
kepada kami, saya mulai semakin bersandar kepada 
Allah. Saya menyadari bahwa pengetahuan saya ten-
tang pengasuhan hanya dapat menjangkau sedikit saja, 
namun seorang Bapa Surgawi yang pengasih, yang 
mengetahui segala hal dan mengasihi putra saya lebih 
daripada saya, dapat menolong saya menjadi ibu 
yang lebih baik dan lebih kuat. Dan meski saya 
terkadang masih bimbang, saya tahu ke mana 
mencari bantuan. Saya memahami sekarang 
bahwa beberapa pencobaan mungkin tidak 
memiliki batasan waktu, namun jika saya 
memfokuskan mata saya pada kekekal-
an, Allah akan menolong saya.

Menikmati Sukacita dalam  
Momen-Momen Kecil

Ketika saat-saat menjadi sulit, saya 
belajar untuk meluangkan waktu untuk 
merasakan sukacita dalam momen- 
momen kecil—karunia—yang diberi-
kan kepada kita. Sewaktu putra saya 
tidak dapat melakukan hal lain apa 
pun kecuali memberi saya ciuman, saya 
bersyukur. Ketika saya melihat putra 
saya naik bus tanpa siapa pun mene-
maninya duduk, saya diberkati memiliki 
tulisan suci ini yang muncul di benak 
saya: “Aku akan pergi di hadapan muka-
mu. Aku akan berada pada sisi kananmu 
dan pada sisi kirimu, dan Roh-Ku akan 
berada dalam hatimu, dan para malaikat-
Ku di sekitarmu, untuk menopangmu” (A&P 
84:88). Saya tahu bahwa Brad tidak sendirian 
dan tidak akan pernah sendirian.

Kami adalah keluarga kekal, dan dengan 
bantuan dari orang-orang yang menga-
sihi kami dan Bapa Surgawi kami yang 
penuh kasih yang mengawasi kami, saya 
dapat menghargai karunia-karunia kecil 
yang diberikan kepada saya setiap hari 
dan merasakan sukacita serta kebahagiaan 
yang diperuntukkan bagi kami. Dan dengan  
berkat-berkat kecil itu dan bantuan dari 
Tuhan, saya dapat menjadi sebagaimana 
saya dapat menjadi, terlepas dari berapa 
lama waktu yang diperlukan. ◼
Penulis tinggal di Utah, AS.
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P O T R E T  I M A N

Murilo Vicente Leite Ribeiro 
Goiânia, Brasil

Ketika Murilo dibaptiskan di usia 16, 
seluruh keluarganya menentangnya. 
Ketika dia menerima panggilan misi, 
orangtuanya membuang baju-baju 
gerejanya dan mencegahnya dari 
melayani misi. Dia akhirnya membantu 
membawa keluarganya ke dalam Gereja, 
namun dia masih merasa tidak layak 
karena tidak melayani misi.
CODY BELL, FOTOGRAFER

Bacalah lebih lanjut kisah Murilo di Liahona daring di 
lds.org/go/71738.

Sangat sulit bagi saya untuk men-
jadi seorang pemuda dan tidak 
pergi menjalankan misi. Saya 
merasa rendah di hadapan teman-
teman saya yang sudah pergi ke 
ladang misi, dan saya merasa sen-
dirian di gereja. Beberapa orang 
mengira saya tidak pergi karena 
saya tidak layak. Tetapi saya mela-
kukan yang terbaik untuk tetap 
teguh dalam iman.

Bertahun-tahun kemudian saya 
bertemu Penatua Jairo Mazzagardi 
dari Tujuh Puluh ketika dia datang 
untuk mengorganisasi kembali 
pasak kami. Dia menanyakan 
kepada saya tentang misi saya. 

“Saya tidak melayani misi,” 
jawab saya, mulai menangis.

“Brother Murilo,” dia bertutur, 
“jangan menoleh ke belakang; 
lihatlah ke depan. Siapa pun yang 
menoleh ke belakang berjalan mun-
dur, dan siapa pun yang melihat ke 
depan berjalan maju. Anda bersih.”

Saya merasa seolah ransel sebe-
rat enam ton terangkat dari pung-
gung saya.

Dia meminta saya untuk kemba-
li dengan istri saya dan memanggil 
saya untuk melayani sebagai presi-
den pasak. 
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S U A R A  O R A N G  S U C I  Z A M A N  A K H I R

Setelah melayani di Misi Filipina 
Cagayan de Oro, saya bertekad 

untuk mengikuti nasihat Nabi dan 
para rasul untuk menikah di bait 
suci. Sebagian besar dari kerabat dan 
teman saya yang bukan anggota, dan 
bahkan beberapa anggota, menga-
takan saya hendaknya memperoleh 
gelar perguruan tinggi terlebih dahulu 
atau memiliki pekerjaan yang bagus 
sebelum berpikir mengenai pernikah-
an. Saya tidak memiliki kedua hal itu 
ketika saya bertunangan.

Saya gugup, namun saya ingat 
kisah tentang Presiden Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) ketika dia 
menerima panggilan misi ke Inggris. 
Dia bersiap untuk pergi di tengah- 
tengah tekanan ekonomi dan  
masalah-masalah yang meresahkan 
dia. Sesaat sebelum dia pergi, ayah-
nya menyerahkan kepadanya sebu-
ah kartu dengan kata-kata tertulis: 
“Jangan takut, percaya saja” (Markus 
5:36). Saya juga ingat kata-kata dari 
uskup saya: “Milikilah iman. Allah 
akan menyediakan.” Kata-kata ini 

MISKIN TETAPI PENUH IMAN
memberi saya keberanian dan keku-
atan untuk maju terus.

Meskipun miskin, saya menikahi 
tunangan saya yang cantik di Bait 
Suci Manila Filipina. Tak lama sete-
lah itu saya mulai bekerja di sebuah 
perusahaan yang mengharuskan saya 
bekerja di hari Minggu. Saya ingin 
menguduskan hari Sabat, jadi peker-
jaan ini tidak bertahan lama. Banyak 
yang mempertanyakan mengapa saya 
berhenti dari pekerjaan saya, namun 
saya maju terus, mengulangi bagi diri 
saya sendiri kata-kata “Milikilah iman. 
Allah akan menyediakan.”

Saya mulai mengendarai jeepney 
dan bekerja sebagai agen penjualan  
untuk menyediakan kebutuhan 
dasar kami dan mempersiapkan bagi 
kedatangan bayi pertama kami. Istri 
saya melihat saya kelelahan berusa-
ha untuk menyediakan kebutuhan 
bagi keluarga kami. Dia mengatakan 
kepada saya, saya perlu kembali ke 
sekolah, namun saya pikir akanlah 
sulit untuk bekerja, melayani di  
Gereja, dan menjadi mahasiswa.

Saya benar; itu memang sulit. 
Namun kami melakukan yang  
terbaik untuk menaati perintah- 
perintah. Sering kami kekurangan 
uang, namun dengan bantuan dari 
Dana-tetap Pendidikan Gereja, saya 
dapat menyelesaikan pendidikan 
saya sebelum anak kedua kami 
lahir. Saya menemukan pekerjaan 
sebagai guru SMA dan akhirnya  
menjadi koordinator seminari dan 
institut.

Dengan mengikuti nasihat nabi 
dan para pemimpin Gereja lainnya 
menolong saya menyadari bahwa per-
nikahan menyediakan kesempatan- 
kesempatan besar untuk pertum-
buhan dan kematangan rohani. Saya 
telah diberkati karena pernikahan 
saya dan Injil.

Kita tidak perlu takut, bahkan 
dalam keadaan-keadaan yang paling 
sulit. Kita hanya perlu melakukan 
yang terbaik dan mengingat kata-
kata ini: “Milikilah iman. Allah akan 
menyediakan.” ◼
Richard O. Espinosa, Tarlac City, Filipina

Saya mulai mengendarai 
jeepney dan bekerja 

sebagai agen penjualan 
untuk menyediakan 
kebutuhan dasar kami.
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Delapan belas minggu dalam  
kehamilan keempat saya, saya 

bangun dengan pendarahan ringan. 
Saya merasa cemas ketika penda-
rahan itu tidak berhenti, jadi saya 
memutuskan untuk pergi ke Unit 
Gawat Darurat.

Selama perjalanan panjang ke 
rumah sakit, saya berharap dan berdoa 
agar segalanya akan baik-baik saja. 
Hal terburuknya, saya mengira dokter 
akan menyarankan untuk beberapa 
hari beristirahat di tempat tidur.

Ketika saya masuk di rumah sakit, 
staf melakukan beberapa tes. Mereka 
mendapati bahwa sang bayi tidak ada 
denyut jantungnya. Diagnosisnya ada-
lah “fetal demise [janin meninggal].” 
Dokter tidak dapat berbuat lebih jauh 
pada tahap itu, jadi dia mengeluarkan 
saya dari rumah sakit.

Saya pulang ke rumah merasa 
sedih dan takut. Saya tidak dapat 
tidur malam itu. Saat saya bangun 
dari tempat tidur keesokan harinya, 
saya terdorong untuk pergi ke sesi 
pemberkahan pagi hari di bait suci.

Menjelang akhir sesi, mata saya 
terfokus pada cincin pernikahan 
dan pertunangan di jari saya. Itu 
milik nenek buyut saya di mana saya 
diberi nama menurut namanya. Dia 
meninggal dunia ketika saya berusia 
lima tahun, dan saya belum lama 
berselang telah membaca kisah kehi-
dupannya. Saya ingat bahwa dia telah 
mengalami banyak keguguran ketika 
dia berusia 20-an.

Sepanjang pagi saya telah ber-
gumul dengan air mata kesedihan 
dan ketakutan, namun pada momen 
itu, saya merasakan gelombang 

kedamaian. Saya merasa terhibur. 
Buyut perempuan telah melewati 
pencobaan yang sama dalam kehi-
dupannya, dan Juruselamat telah 
menolong dia. Saya merasakan 
kepastian bahwa Dia akan menolong 
saya juga.

“Dia akan mengambil ke atas diri-
Nya kelemahan mereka, agar sanubari- 
Nya boleh dipenuhi dengan belas 
kasihan, secara daging, agar Dia boleh 
mengetahui secara daging bagaimana 
menyokong umat-Nya menurut kele-
mahan mereka” (Alma 7:12).

Saya sangat bersyukur untuk keda-
maian yang datang dari menghadiri 
bait suci, untuk pusaka leluhur yang 
setia, dan yang paling penting dari 
semuanya, untuk kurban pendamaian 
Juruselamat Yesus Kristus. ◼
Emily Miller, Texas, AS

TERHIBUR SETELAH KEGUGURAN

Cincin pernikahan dan pertunangan 
saya adalah milik nenek buyut saya. 

Saya ingat bahwa dia telah mengalami 
banyak keguguran.
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Berkendara melewati pedesaan 
Inggris adalah tenang dan damai 

dalam perjalanan saya ke gereja suatu 
Minggu pagi. Dalam perjalanan saya 
melihat seorang wanita lanjut usia 
di sisi jalan. Saya harus memutuskan 
dengan cepat apakah berhenti dan 
memastikan apakah dia memerlukan 
tumpangan.

Saya merasa bahwa saya harus ber-
henti. Dia memberi tahu saya nama-
nya adalah Mary dan mengatakan dia 
baru saja sampai di tempat itu. Saya 
sadar bahwa beberapa detik kemu-
dian bagi dia atau beberapa detik 
sebelumnya bagi saya, akan membuat 
kami tidak akan saling bertemu. Itu 
waktu yang sempurna!

Dia memberi tahu saya ke mana 
dia perlu pergi, dan itu dekat dengan 
gedung gereja. Saya mengatakan saya 
dalam perjalanan ke gereja dan mena-
nyakan apakah dia pernah mende-
ngar tentang Gereja. Dia  

MEMBERI TUMPANGAN DAN BERBAGI INJIL
mengatakan dia memiliki kepercayaan 
kepada Juruselamat namun tahu sedi-
kit tentang Orang-Orang Suci Zaman 
Akhir. Dalam perjalanan itu saya 
membagikan Injil kepadanya.

Ketika saya menurunkan Mary, saya 
mengatakan saya dapat memberinya 
tumpangan lagi setelah gereja usai. 
Dia menerima, dan kami mengatur 
untuk bertemu di gedung gereja. Keti-
ka saya masuk ke gereja, saya mene-
mukan para misionaris dan meminta 
sejilid Kitab Mormon untuk diberikan 
kepada teman baru saya. Kemudian, 
ketika dia tiba di gedung gereja, para 
anggota bersikap ramah dan memba-
gikan kesaksian mereka kepadanya.

Dalam perjalanan pulang saya 
mengatakan kepada Mary dia dapat 
belajar lebih banyak mengenai Yesus 
Kristus dengan membaca Kitab  
Mormon. Saya juga memberi tahu 
dia di mana menemukan kisah 
tentang penampakan Juruselamat 

kepada orang-orang Nefi. Meskipun 
pengalamannya dengan Orang-Orang 
Suci Zaman Akhir singkat, saya tahu 
dia telah merasakan sesuatu. Saya 
menurunkan Mary di tempat kami 
bertemu. Saya tidak berharap untuk 
bertemu dia lagi.

Ketika saya berkendara ke rumah 
dari tempat kerja esok harinya, sebu-
ah belokan membuat saya berken-
dara menuruni sebuah jalan yang 
biasanya tidak saya lewati. Di luar 
dugaan saya, saya melihat Mary lagi! 
Ketika dia melihat saya, dia terse-
nyum. Saya senang memberinya 
tumpangan lagi.

Saya tidak melihat Mary lagi sejak 
itu, namun sewaktu saya mengingat 
pengalaman ini, saya bersyukur Tuhan 
menyediakan sebuah kesempatan 
bagi saya untuk berbagi Injil. Saya 
tahu Tuhan memberkati kita dengan 
waktu-Nya yang sempurna. ◼
Michael Curran, Gloucester, Inggris ILU
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Saya sadar bahwa beberapa detik kemudian bagi dia atau beberapa detik 
sebelumnya bagi saya, akan membuat kami tidak akan saling bertemu.
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Suatu Minggu pagi saya ditanya 
apakah saya ingin mendapat kun-

jungan pengajar ke rumah. Saya baru 
saja bercerai dan masih mengalami 
saat-saat sulit dalam kehidupan baru 
saya sebagai ibu tunggal dengan dua 
anak kecil. Saya menjawab saya akan 
menghargai kunjungan itu. Saat itu, 
saya merasa getir mengenai situasi 
saya dan merasa kesepian dalam  
pergumulan-pergumulan saya.

Minggu berikutnya, dua brother 
yang baik datang ke rumah saya. Sela-
ma kunjungan mereka, mereka meng-
ajukan pertanyaan-pertanyaan umum 
dan membagikan pesan Injil singkat 
kepada keluarga saya.

Kemudian para brother yang baik 
ini menanyakan, “Sister Nereida, apa 
yang dapat kami lakukan untuk mem-
bantu Anda?”

Tanpa berpikir banyak mengenai 
hal itu, saya memberi tahu mereka 
bohlam lampu mati di atas tangga 

PARA MALAIKAT MEMBAWA TERANG  
KE RUMAH SAYA

yang menuju lantai kedua. Saya 
memiliki bohlam pengganti, namun 
saya tidak dapat menjangkau cukup 
tinggi untuk menggantinya, dan 
saya khawatir dengan menggunakan 
tangga pada anak tangga. Saya juga 
mengatakan kepada mereka bahwa 
lampu di halaman belakang tidak 
berfungsi.

Segera mereka bangkit. Seorang 
pergi ke mobilnya dan kembali 
dengan kotak peralatan. Dia hampir 
1,9 meter tingginya, jadi dia memanjat 
anak tangga dan mengganti bohlam 
tanpa masalah apa pun. Sementa-
ra itu, rekannya pergi ke halaman 
belakang dan melihat koneksi 
kabel terbalik. Tak lama dia dapat 
memperbaikinya.

Betapa saya bersyukur kepada  
para pengajar ke rumah saya selama 
bertahun-tahun untuk tindakan  
kebaikan sederhana, kasih, 
dan dedikasi serta untuk 

pelajaran menakjubkan yang mereka 
ajarkan kepada saya. Para pengajar ke 
rumah saya sungguh- 
sungguh malaikat yang tidak hanya 
membawa terang ke rumah saya 
namun juga membawa kedamaian, 
harapan, dan keselamatan Injil, yang 
membawa terang pada kegelapan 
jenis apa pun. ◼
Nereida Santafe, Gran Caracas, 
Venezuela
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Oleh Shuho Takayama  
sebagaimana dituturkan  
kepada Ana-Lisa Clark Mullen

Golf adalah olahraga yang 
populer di Jepang, jadi 
saya mulai bermain golf 

ketika saya berusia 14 tahun 
sebagai cara untuk meluangkan 
waktu bersama ayah saya. Ada-
lah menyenangkan sejak awal, 
dan pada akhirnya saya mulai 
berlatih sendiri dan bermain 
dalam tim golf di SMA saya. Saya 
menjalin pertemanan dengan 
teman-teman tim saya dan para 
pelatih, yang mendorong saya 
untuk mengejar mimpi saya men-
jadi pegolf profesional.

Saya bekerja keras, bukan hanya 
dalam permainan saya namun juga 
dalam studi saya, kelulusan menjadi 
prioritas di kelas SMA saya.

Saat saya pertama masuk ke per-
guruan tinggi, saya memiliki hubung-
an yang bagus dengan pelatih dan 
teman-teman tim golf saya. Mereka 
lebih baik daripada saya, jadi saya 
melakukan semua semampu saya 
untuk bermain seperti mereka. Bebe-
rapa dari anggota tim mengomentari 
nama pertama saya yang unik, Shuho. 
Saya memberi tahu mereka bahwa 
nenek dari pihak ibu saya yang orang 
Korea memberikan nama itu kepada 
saya dan bahwa dalam bahasa Korea 

itu berarti “gunung yang indah.” Sejak 
saat itu saya merasa sikap mereka ter-
hadap saya berubah, dampak negatif 
dari ketegangan yang berlangsung 
lama di antara Jepang dan Korea.

Mereka mulai memanggil saya 
“anak Korea” dan mengatakan saya 
akan merusak nama baik universitas. 
Alih-alih mengizinkan saya untuk 
berlatih golf bersama mereka, mereka 
menyuruh saya membersihkan toilet.

Saya menjadi semakin stres bera-
da di sekitar tim. Berada jauh dari 
rumah, saya merasa seolah saya sen-
dirian. Saya berusaha untuk bersan-
dar pada mimpi saya dan berharap 
pelatih dan tim saya masih memiliki 
penilaian baik terhadap saya, namun 

setelah dua tahun, saya tidak 
bisa menoleransi perlakuan 
kasar mereka lagi, jadi saya 
pulang ke rumah.

Itu saat yang suram bagi saya. 
Stres itu menimbulkan dampak 
psikis dan fisik. Kepercayaan diri 
saya telah direndahkan selama 
dua tahun. Mimpi saya untuk 
menjadi pegolf profesional 
kandas. Saya tidak tahu ke mana 
arah kehidupan saya. Dan saya 
marah. Marah terhadap siapa 
saja: pelatih, teman-teman tim 
saya, dan orangtua saya. Saya 
begitu marah, pikiran-pikiran 
saya menakutkan saya. Saya 

tidak memiliki teman, dan saya mera-
sa saya tidak bisa memercayai atau 
bergaul dengan orang lain. Selama 
enam bulan, saya hanya meninggal-
kan rumah untuk latihan di pusat 
kebugaran.

Selama masa suram dari kehidupan 
saya ini, saya berteman dengan Justin 
Christy, yang saya jumpai di pusat 
kebugaran. Ketika saya pertama kali 
melihat dia, saya mengira dia adalah 
siswa pertukaran pelajar asing. Saya 
ragu untuk berbincang dengan dia 
sampai saya melihat dia berbincang 
dengan seseorang di pusat kebugaran 
itu dan terkejut mendengar bahwa dia 
berbicara bahasa Jepang. Saya masih 
merasa tidak bisa untuk memercayai 

Sebuah 
pertemanan yang 

tak disengaja 
menolong saya 

mengubah 
kehidupan saya 
dari kegelapan 
menuju terang.

SATU-SATUNYA HAL YANG 

MENYELAMATKAN SAYA
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menjadi teman bagi semua, sama 
seperti dia. Dia memberi tahu saya 
tentang kelas bahasa Inggris cuma-
cuma di gereja. Saya pergi ke kelas 
bahasa Inggris dan bertemu para misi-
onaris. Meskipun saya tidak pernah 
memikirkan tentang Allah, saya mera-
sa seolah saya harus mendengarkan 
para misionaris itu. Mereka mengajari 
saya dasar-dasar Injil dan menelepon 
saya hampir setiap hari. Mereka men-
jadi teman baik saya, yang membuat 
saya benar-benar bahagia karena saya 
belum memiliki banyak teman.

Saya mulai bertemu dengan banyak 
anggota Gereja yang pergi ke pelajar-
an misionaris dengan saya dan ber-
teman baik dengan mereka. Mereka 
mengajari saya Injil dan memberikan 
teladan bagi saya. Justin berbicara 
kepada saya tentang Kitab Mormon 
dan menceritakan kepada saya kisah-
kisah darinya sehingga saya ingin 
membacanya sendiri. Teman lainnya, 
Shingo, yang sangat detail, membahas 
ajaran-ajaran dengan saya dengan 
cara yang mudah untuk saya pahami. 
Dia selalu memberikan kesaksian di 
akhir percakapan kami.

Saya telah menemukan sesua-
tu yang saya percayai dan sebu-
ah tempat di mana saya merasa 
menjadi bagian di dalamnya. 
Setelah saya dibaptiskan dan 
dikukuhkan, saya mulai memi-
kirkan tentang melayani misi, 
namun saya khawatir menge-
nai mendedikasikan dua tahun 
di dalamnya. Saya berbicara 
dengan banyak orang mengenai 
melayani misi, terutama teman-
teman purnamisi saya. Saya 
memikirkan banyak mengenai 
itu, dan saya menyadari bahwa 
Injil adalah satu-satunya hal yang 

telah dapat menyelamatkan saya.
Saya tahu bahwa Allah telah mem-

beri saya segalanya: mimpi, harapan, 
teman-teman saya, dan terutama 
kasih. Injil menolong saya keluar 
dari kegelapan menuju terang. ◼
Penulis tinggal di Tokyo, Jepang.

orang lain, namun dia menya-
rankan agar kami berlatih bersa-
ma. Ada sesuatu yang berbeda 
mengenai dia yang tidak saya 
pahami pada saat itu. Saya merasa 
tenang saat saya berada di dekat-
nya. Saya mulai menantikan wak-
tu latihan kami bersama-sama. 
Saya telah menemukan seseorang 
yang saya rasa dapat saya perca-
yai sebagai teman.

Setelah berlatih bersama selama 
beberapa bulan, Justin mengun-
dang saya ke sebuah kelompok 
santap malam yang dia ikuti secara 
rutin. Saya ragu, namun setelah 
beberapa undangan saya memutus-
kan untuk pergi yang ternyata adalah 
santap malam dewasa lajang muda di 
rumah Richard dan Corina Clark. Mere-
ka menyambut saya dengan hangat 
ketika saya memasuki rumah mereka, 
Brother Clark berbahasa Jepang dan 
Sister Clark berbahasa Inggris. Saya 
tidak memahami apa yang dia katakan, 
namun saya berusaha untuk meres-
pons dia. Meskipun beberapa orang di 
sana tidak berbahasa Jepang, mereka 
adalah kelompok yang suka bergembi-
ra yang hangat dan ramah. Ada banyak 
canda-tawa.

Saya mulai menghadiri kegiatan-
kegiatan dewasa lajang muda lainnya 
dan tidak pernah begitu bergembira 
bersama orang-orang dalam kehidup-
an saya. Saya bertanya-tanya apa yang 
menyebabkan orang-orang ini begitu 
baik dan ramah.

Sekitar waktu ini Justin menanya-
kan kepada saya apa yang ingin saya 
lakukan dengan kehidupan saya. 
Saya terkejut mendapati bahwa gol-
gol saya telah mulai berubah. Saya 
mengatakan kepadanya saya ingin 
belajar bahasa Inggris dan saya ingin 

MENJADI 
TELADAN
“Kita masing-masing  
datang ke bumi 
dengan membawa 
Terang Kristus. Ketika 
kita mengikuti tela-

dan Juruselamat dan hidup sebagai-
mana Dia hidup dan sebagaimana Dia 
ajarkan, terang itu akan membara di 
dalam diri kita dan akan menerangi 
jalan bagi orang lain .…

“Saya yakin dalam lingkup penga-
ruh kita ada mereka yang kesepian, 
yang sakit, dan yang merasa putus 
asa. Kita memiliki kesempatan untuk 
membantu mereka dan mengangkat 
semangat mereka.”
Presiden Thomas S. Monson, “Jadilah Teladan 
dan Terang,” Liahona, November 2015, 86.

Saya memutuskan 
bahwa saya 

ingin membantu 
menyelamatkan 

orang-orang yang 
berada dalam 

situasi yang sama 
seperti saya.
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Bagaimana Saya Berbagi Injil 
dengan Shuho

Oleh Justin Christy

Saat saya bertemu Shuho di 
pusat kebugaran, dia menga-
takan dia ingin belajar baha-

sa Inggris dan pergi ke program 
pertukaran golf. Saya memberi tahu 
dia mengenai kelas bahasa Inggris 
di gereja, namun diperlukan bebe-
rapa minggu sebelum kami dapat 
hadir. Sementara itu, sewaktu kami 
latihan bersama, kami berbicara 
banyak tentang topik Injil, tentang 
Kitab Mormon, dan tentang kehi-
dupan secara umum.

Pertemanan dan teladan dari 
para anggota Gereja yang dia 
jumpai menarik perhatiannya dan 
menolong dia belajar tentang Injil. 
Adalah Roh yang menuntun pada 
keinsafan; yang kami lakukan 
adalah menyampaikan pesan dan 
mendukung orang-orang sewaktu 
mereka memilih bagi diri mereka 
sendiri.

Dahulu sulit sekali bagi saya 
untuk memikirkan tentang berbagi 
Injil. Tetapi saya telah menemukan 
bahwa jika kita mau membuka 
mulut kita pada saat yang tepat, 
kita akan memiliki kesempatan 
misionaris. Yang kita perlu lakukan 
adalah mengundang orang ke kegi-
atan atau pertemuan gereja. Jika 
kita berpikiran terbuka, akan selalu 
ada kesempatan untuk membagi-
kan Injil. ◼
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Oleh Annie McCormick 
Bonner

Pertunjukan tea-
ter adalah minat 
saya. Sebagai 

lajang muda, saya meli-
batkan diri saya dalam 

akting dan menyanyi di 
panggung. Saya diberkati 

dengan bakat dan berharap 
untuk membangun karier 

tampil secara profesional. Saya 
mendapat sebagian besar peran 

yang menantang yang dapat saya 
peroleh dan selalu bertindak secara 
profesional untuk bisa mendapatkan 
respek dari sesama aktor.

Saya tersentuh ketika direktur 
yang paling berpengaruh di area saya 
memberi tahu saya bahwa dia akan 
mengadakan audisi untuk sebuah 
operet dan bahwa dia ingin saya 
mencobanya. Pertunjukan akan diada-
kan di tempat yang paling bergengsi 
di area kami, dan tampaknya bahwa 
teman direktur saya sudah memikir-
kan saya untuk peran utama tersebut.

Naskah tidak tersedia untuk dibaca 
sebelum audisi, namun operet itu ber-
dasarkan sebuah novel oleh seorang 
filsuf di abad 18-an, yang saya baca. 

Saya juga menjadi familier dengan 
musik pertunjukan itu, yang secara 
menakjubkan indah dan menantang.

Audisi berjalan dengan baik, dan 
saya segera diberi tahu bahwa peran 
utama—bagian paling penting— 
menjadi milik saya! Saya percaya 
bahwa peran ini merupakan sebuah 
peluang besar.

Saya bersemangat sekali—sampai 
naskah itu tiba. Sewaktu saya memba-
canya, kegembiraan saya segera sirna. 
Walaupun cerita dan musiknya layak, 
naskahnya tidak sopan dan berisi 
arahan-arahan panggung yang tidak 
senonoh dan tidak pantas. Saya tahu 
bahwa saya seharusnya tidak terlibat 
dalam produksi ini. Itu merupakan 
kekecewaan yang mengerikan.

Tiba-tiba saya menghadapi dilema. 
Etika teater menyatakan bahwa sete-
lah menerima sebuah peran, seorang 
aktor tidak boleh berhenti karena 
jadwal produksi tidak memungkinkan 
waktu untuk perubahan peran. Keluar 
sekarang akan dianggap sangat tidak 
profesional. Saya takut kehilangan 
kepercayaan dari pengelola teater, 
menyinggung direktur, dan bahkan 
kehilangan kesempatan untuk melan-
jutkan tampil di mana saja.

Tentu saja, saya tergoda untuk 
merasionalisasi! Sebuah suara melin-
tas di benak saya, mengatakan, 
“Kamu tidak bisa berhenti sekarang. 
Naskah itu tidaklah sedemikian 
buruk. Bagian yang baik dalam per-
tunjukan akan menutupi bagian- 
bagian yang kasar.” Namun Roh 
Kudus senantiasa memengaruhi hati 
saya—dengan kuat, dengan sabar, 
tanpa goyah mendorong saya bahwa 
saya perlu keluar dari operet itu.

Saya tahu apa yang harus saya FO
TO
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Saya baru saja 
mendapatkan 

peran terbesar dalam 
hidup saya. Saya 

bersemangat—sampai 
naskah tiba.

Memainkan 
Bagian yang Paling Penting
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lakukan. Bergetar, saya mengangkat 
telepon dan memutar nomor direktur.

“Halo pak,” saya berkata ketika dia 
menjawab. “Ini Annie.”

“Annie! Saya sangat bersemangat 
dengan pertunjukan itu. Apakah Anda 
mendapatkan naskahnya?”

“Ya, sudah, dan saya … saya …”
Saya mulai menangis. Berbicara 

tentang ketidakprofesionalan!
Entah bagaimana, di antara isak 

tangis, saya berhasil menjelaskan 
kepada direktur mengapa saya tidak 
bisa ikut dalam pertunjukannya. 
Lalu saya menunggu konsekuensi 
buruknya.

Pria yang baik itu tertawa. Dia 
menghormati pilihan saya. Awalnya 
dia berusaha untuk membujuk saya 
agar tetap ikut pertunjukan, namun 
dia melunak. Dia mengatakan dia 
masih akan mengagumi saya bah-
kan jika saya tidak mau ikut dalam 
operetnya. Dan dia hanya meminta 
saya untuk segera mengembalikan 
naskah itu kepadanya agar dia dapat 
memberikannya kepada orang lain. 
Saya menutup telepon, malu karena 
menangis namun bersyukur untuk 
tanggapan direktur yang penuh kasih 
dan pemahaman.

Saya menghapus air mata dan 
kemudian mengambil naskah itu serta 
masuk ke mobil saya. Sewaktu mesin 
menyala, radio juga menyala. Itu 
telah diatur pada stasiun musik klasik 
lokal, dan di luar dugaan saya, lagu 
yang diputar adalah lagu pembuka 
dari operet yang sama. Saya belum 
pernah mendengar itu diputar di radio 
sebelumnya.

Saya merasa Bapa Surgawi sedang 
memutar musik ini untuk saya. Dia 

ingin saya memahami bahwa Dia 
mengasihi saya dan bahwa Dia 
menyetujui pilihan saya. Musik yang 
mengalun melalui gelombang udara 
adalah salah satu belas kasihan Allah. 
Melaluinya saya merasakan penghi-
buran akan kasih-Nya.

Saya melanjutkan dengan belajar 
drama di universitas. Lebih dari satu 
kali saya mendapati diri saya dalam 
keadaan yang sama. Ada saatnya 
ketika perlu untuk keluar dari proyek-
proyek kolaborasi tertentu karena 
muatannya tidak pantas. Situasi-situasi 
ini tidaklah pernah mudah maupun 
menyenangkan, namun saya dapat 
mengatasinya dengan lebih 
anggun dan tanpa air mata. 
Barangkali pengalaman- 
pengalaman terdahulu saya 
merupakan persiapan untuk keja-
dian ini. Barangkali itu menolong 
saya untuk memahami lebih baik 
jati diri saya dan untuk menjadi 
apa yang paling saya inginkan.

William Shakespeare menulis:

Seluruh dunia adalah sebuah 
panggung,

Dan semua pria dan wanita 
hanyalah pemain:

Mereka memiliki pintu keluar dan 
pintu masuknya;

Dan satu orang dalam masanya 
memainkan banyak bagian.1

Saya belajar bahwa ada satu bagian 
untuk dimainkan yang lebih pen-
ting dari bagian lain apa pun. Yaitu 
sebagai murid sejati Yesus Kristus. 
Memenangi tepuk tangan dari teman-
teman sebaya dapatlah menarik dan 
memuaskan, namun adalah persetu-
juan Allah yang penting. Kinerja 

terbesar kita 
datang sewak-
tu kita belajar 
untuk mengikuti 
sang Guru. ◼
Penulis tinggal di 
Washington, AS.
CATATAN:
 1. William 

Shakespeare, As 
You Like It, babak 2, 
adegan 7, baris 
141–144.
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Para remaja ini membagikan bagaimana Tuhan 
memberkati mereka sewaktu mereka mengambil 
sakramen dan mengingat perjanjian-perjanjian 

mereka sepanjang minggu.
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Saat ini adalah Minggu malam. Itu artinya besok adalah hari Senin—
kembali pada pekerjaan rumah, pekerjaan Anda, latihan sepak bola, 
pelajaran piano, dan banyak lagi. Tentunya ada banyak yang harus 

dilakukan minggu ini! Namun Anda bisa mengatasi ini. Anda dapat menak-
lukkan daftar panjang Anda yang harus dilakukan minggu ini.

Mau tahu caranya?
Anda telah memiliki kekuatan rohani untuk membantu Anda. Setiap hari 

Minggu, Anda dapat mengambil sakramen dan memperbarui perjanjian- 
perjanjian yang telah Anda buat. Sewaktu Anda melakukan itu, Anda dijan-
jikan bahwa jika Anda mengambil ke atas diri Anda nama Yesus Kristus, 
mengingat Dia, dan menaati perintah-perintah-Nya, Anda akan selalu memi-
liki Roh-Nya bersama Anda (lihat A&P 20:77, 79). Itu artinya Anda dapat 
merasakan secara rohani diperkuat terlepas dari apa yang Anda hadapi 
minggu ini.

Kami meminta beberapa remaja untuk membagikan pengalaman mereka 
dengan sakramen dan bagaimana itu telah memperkuat mereka sewaktu 
mereka mengingat perjanjian-perjanjian mereka sepanjang minggu. Cek 
beberapa kisah mereka. Mungkin Anda telah menghadapi hal-hal yang sama!
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Selalu mengingat Juruselamat membantu saya  
memiliki keberanian dalam menghadapi pencobaan-
pencobaan yang sulit. Separuh jalan dari tahun senior 
saya di SMA, keluarga saya pindah kembali ke Amerika 
Serikat, namun saya tinggal di Australia sendirian 
untuk menyelesaikan tahun sekolah saya. Setelah saya 
mengunjungi mereka selama libur sekolah, saya terbang 
kembali ke Australia, dan saya merasa sangat kesepian.  
Tetapi, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak 
sendirian; saya tidak pernah dan saya tidak akan pernah 
kesepian karena Roh Juruselamat akan selalu menyertai 
saya sewaktu saya berusaha untuk mengikuti Dia. Itu 
adalah penghiburan terbesar yang dapat saya terima 
pada momen itu.
Shannon S., 19, Sydney, Australia

Ketika saya mendengarkan doa-doa sakramen, saya 
mengingatkan diri saya bahwa jika saya menepati per-
janjian baptisan saya, saya dapat memiliki Roh bersama 
saya. Minggu saya jauh lebih mudah ketika saya mende-
katkan diri kepada Roh. Sebagai contoh, banyak siswa 
di sekolah saya menggunakan bahasa yang kasar dan 
berbicara dengan cara-cara yang tidak pantas. Meng-
ingat perjanjian-perjanjian saya menolong saya untuk 
mengabaikan apa yang saya dengar dan bahkan untuk 
memengaruhi beberapa teman sebaya saya untuk ber-
henti berbicara seperti itu.
Jacob B., 14, Colorado, AS

Bagi saya, mengambil ke atas diri saya nama Yesus 
Kristus berarti mengingat bahwa Roh-Nya dapat selalu 
menyertai kita dan bahwa kita harus memilih untuk 
melakukan apa yang benar. Pernah dalam sebuah pesta 
ulang tahun, teman-teman saya minum minuman keras, 
dan mereka menawari saya minuman beralkohol. Saya 
menolak. Lalu salah seorang teman Gereja saya datang 
dan memberi tahu mereka bahwa kami tidak minum 
alkohol karena agama kami. Mengingat Juruselamat 
senantiasa mendatangkan Roh dekat dengan saya 
dan menjauhkan hal-hal yang buruk dari saya.
Miguel C., 16, Paraná, Brasil

Di sekolah ada seorang 
gadis difabel. Kebanyakan 
orang menggunakan itu untuk 
alasan mengolok-oloknya. 
Teman saya dan saya adalah 
satu-satunya yang berusaha 
untuk menolong dia. Beberapa  
hari seolah seluruh kelas 
bersatu-padu menyerang 
dia. Adalah menantang 
untuk mengetahui bagaimana 
bereaksi. Saya ingin meng-
hindar, namun saya memilih 
untuk mengingat bahwa dia 
adalah anak Allah dan berpikir 
tentang bagaimana Yesus akan 
memperlakukan dia. Saya 
merasakan efek tenang dari 
Roh Kudus. Saya ingat bahwa 
saya dapat membuat perbeda-
an. Mengikuti teladan Juruse-
lamat banyak membantu saya, 
dan saya tahu semuanya akan 
baik-baik saja.

Dalam perjanjian baptisan 
saya, saya dijanjikan untuk sela-
lu memiliki Roh Kudus bersama 
saya jika saya bertindak seba-
gaimana Juruselamat akan ber-
tindak. Saya bersyukur telah 
merasakan penghiburan dan 
kekuatan itu dari Roh Kudus.
Alexis L., 13, Kansas, AS
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Sakramen adalah sumber rohani untuk minggu itu. 
Itu mengingatkan saya tentang perjanjian-perjanjian 
yang telah saya buat dengan Bapa Surgawi saya, dan itu 
membimbing saya selama minggu itu. Itu membuat saya 
memikirkan tentang pengurbanan Yesus Kristus bagi 
kita, dan itu mempersiapkan saya secara rohani untuk 
minggu mendatang.

Suatu saat saya tertekan dan frustrasi, namun ketika 
saya mengambil sakramen dan membaca nyanyian  
pujian sakramen, saya dipenuhi dengan Roh. Saya lupa 
akan stres saya dan berfokus pada Juruselamat.
Brett B., 17, Colorado, AS

Mengambil sakramen memberi saya perasaan dan 
pikiran penuh damai yang meyakinkan saya bahwa saya 
dapat mengatasi apa pun yang terjadi dalam kehidupan 
saya. Juni lalu, saya mengalami saat-saat sulit dalam 
kehidupan saya. Salah satu teman terbaik saya pindah, 
saya bergumul dengan depresi, dan saya memiliki 
pikiran-pikiran yang tidak realistis mengenai bentuk 
tubuh saya sendiri. Suatu hari Minggu, saya mengambil 
sakramen, dan suatu perasaan damai menyelimuti diri 
saya. Saya sungguh-sungguh merasa bahagia.
Olivia T., 14, Virginia, AS

Selama sakramen, saya biasanya memikirkan tentang 
hal-hal seperti apa yang harus dilakukan dalam minggu 
itu, hal-hal di sekolah, atau teman-teman saya. Namun 
kemudian melalui kelas-kelas Sekolah Minggu dan 
pesan-pesan dari para nabi kita, saya mulai memahami 
makna sakramen. Saya sekarang memikirkan tentang 
Pendamaian Yesus Kristus, bahwa Dia memberikan 
nyawa-Nya bagi kita, membayar dosa-dosa kita, dan 
menderita segala hal. Itu memberi saya motivasi setiap 
hari untuk mengatakan, saya dapat berusaha untuk 
menjadi seperti Dia dan memperlihatkan kasih yang 
sama yang Dia perlihatkan kepada orang lain. Saya dapat 
membagikan Injil kepada orang lain. Saya dapat melaku-
kan sesuatu agar menjadi lebih layak untuk memasuki 
bait suci dan untuk mengambil sakramen.
Alessandra B., 17, Santiago, Cile

Mengetahui bahwa 
saya telah berjanji untuk 
mengambil ke atas diri saya 
nama Kristus memberi saya 
suatu rasa kewajiban untuk 
mengikuti Dia, namun itu 
tidak selalu mudah. Suatu 
waktu dalam sebuah kegi-
atan kelompok saya melihat 
seorang anak yang tidak 
memiliki teman bicara. Saya 
merasa saya harus berbicara 
dengan dia. Awalnya, saya 
tidak ingin. Saya tidak cukup 
pandai bergaul untuk men-
jalin pertemanan. Namun 
mengingat apa yang Kristus 
akan lakukan, saya menemu-
kan kekuatan untuk berte-
man. Sewaktu saya berbicara 
dengan dia, saya dapat mera-
sakan Roh membisiki saya 
untuk mengajukan pertanya-
an dan bersenang-senang.
Evan A., 16, Utah, AS
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Langkah pertama dalam memper-
oleh jenis pengetahuan apa pun 
adalah dengan sungguh-sungguh 

berhasrat untuk mengetahui. 
Dalam hal pengetahuan rohani, lang-
kah berikutnya adalah bertanya 
kepada Allah dalam doa 
yang tulus. Sebagaimana kita 
membaca dalam wahyu modern, “Jika 
engkau akan meminta, engkau akan 
menerima wahyu demi wahyu, penge-
tahuan demi pengetahuan, agar eng-
kau boleh mengetahui misteri dan hal 
damai—apa yang membawa sukacita, 
apa yang membawa kehidupan yang 
kekal” (A&P 42:61).

Inilah yang Alma tulis mengenai 
apa yang dia lakukan: “Lihatlah, aku 
telah berpuasa dan berdoa berhari- 
hari agar aku boleh mengetahui 
hal-hal ini bagi diriku sendiri. Dan 
sekarang, aku tahu bagi diriku sen-
diri bahwa itu adalah benar; karena 
Tuhan Allah telah menyatakannya 
kepadaku oleh Roh Kudus-Nya” 
(Alma 5:46).

Sewaktu kita berhasrat dan menca-
ri, kita hendaknya mengingat bahwa 
memperoleh kesaksian bukan suatu 
hal yang pasif tetapi sebuah pro-
ses di mana kita diharapkan untuk 
melakukan sesuatu. Yesus mengajar-
kan, “Barangsiapa mau melakukan 

kehendak-Nya, ia akan tahu entah 
ajaran-Ku ini berasal dari Allah, entah 
Aku berkata-kata dari diri-Ku sendiri” 
(Yohanes 7:17).

Cara lain untuk mencari kesaksian 
tampak menakjubkan ketika diban-
dingkan dengan metode-metode  
dari memperoleh pengetahu-
an lain. Kita memperoleh 
atau menguatkan sebuah 
kesaksian dengan mem-
bagikannya. Seseorang bahkan 
menyarankan bahwa beberapa 
kesaksian diperoleh dengan cara 
yang lebih baik dengan berdiri mem-
bagikannya daripada dengan berlutut 
berdoa memohonnya.

Kesaksian pribadi adalah dasar 
bagi iman kita. Oleh karena itu, hal-
hal yang harus kita lakukan untuk 
memperoleh, memperkuat, dan mem-
pertahankan sebuah kesaksian ada-
lah vital bagi kehidupan rohani kita. 
Selain hal-hal yang telah disebutkan, 
kita perlu mengambil sakra-
men setiap minggu (lihat A&P 
59:9) agar memenuhi syarat bagi janji 
berharga bahwa kita akan “selalu 
memiliki Roh-Nya bersama [kita]” 
(A&P 20:77). Tentu saja, Roh itu ada-
lah sumber dari kesaksian kita. ◼
Dari ceramah konferensi umum bulan 
April 2008.

BAGAIMANA  
MEMPEROLEH KESAKSIAN

J A W A B A N  D A R I  P E M I M P I N  G E R E J A

Oleh Penatua 
Dallin H. Oaks
Dari Kuorum 
Dua Belas Rasul

BAGAIMANA ANDA 
TELAH MENERAPKAN INI?

Saya memiliki kesaksian tentang 
Gereja. Itu datang melalui 

inspirasi dan dedikasi dan membaca 
tulisan suci setiap hari. Dan ketika 
Anda telah memiliki kesaksian Anda 
sendiri, adalah menakjubkan betapa 
berbedanya Anda melihat dan men-
dengar segala sesuatu.
Shannon Muriel M., Colorado, AS
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LANGSUNG  
PADA INTINYA

J ika Anda telah melihat pornografi, Anda diimbau untuk 
“mencari bantuan yang Anda perlukan. Orangtua dan uskup 

Anda dapat membantu Anda mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk bertobat dan melepaskan diri Anda dari kebi-
asaan yang merusak ini” (Untuk Kekuatan Remaja [2011], 12).

Jika Anda telah berhenti sendiri melihat pornografi, perta-
nyaan sesungguhnya bukanlah apakah Anda masih “perlu” 
berbicara dengan uskup Anda mengenai itu atau tidak. Perta-
nyaan yang sesungguhnya adalah “Mengapa tidak berbicara 
dengan uskup saya?” Sesungguhnya tidak ada ruginya membi-
carakan hal itu. Dia akan memahami dan memberi semangat, 
dan dia akan senang dengan upaya yang telah Anda buat 
untuk meninggalkan dosa-dosa masa lalu Anda. Uskup dapat 
membantu Anda mengatasi setiap keraguan yang mungkin 
Anda miliki mengenai kelayakan Anda dan kesungguhan 
pertobatan Anda. Dan dia dapat membantu Anda memper-
kuat iman dan kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus dan 
kurban pendamaian-Nya. Untuk alasan-alasan yang sama, 
Anda hendaknya juga mempertimbangkan berbicara dengan 
orangtua Anda. ◼

K ita diperintahkan untuk mengampuni 
orang lain dan menyerahkan penghakim-

an terakhir kepada Allah (lihat A&P 64:9–11), 
namun ini tidak berarti memaafkan dosa. 
Jika kita berada di sekitar orang-orang yang 
terlibat dalam perilaku penuh dosa, kita 
hendaknya menjadi terang bagi mereka dan 
membela apa yang benar. Singkatnya, ini ber-
arti memberikan teladan yang baik dengan 
tidak terlibat sendiri dalam dosa dan tidak 
menempatkan diri kita dalam situasi atau 
persekutuan yang diragukan. Tetapi haruskah 
kita menunjukkan keburukan perilaku orang 
untuk memberi tahu mereka hukum-hukum 
Allah dan di mana sikap kita terhadap itu? 
Dan jika demikian, kapan dan bagaimana 
kita hendaknya melakukannya?

Jawabannya mungkin bergantung pada 
situasinya, jenis hubungan yang kita miliki 
dengan orang yang terlibat, dan pengetahuan 
mereka tentang hukum-hukum Allah. Seba-
gai contoh, berbicara empat mata dengan 
anggota keluarga dan teman-teman dekat 
adalah lebih baik daripada memberi tahu 
begitu banyak orang di ruangan yang hanya 
kenalan untuk bertobat. Carilah ilham dari 
Roh Kudus. Dia dapat membimbing perka-
taan dan tindakan Anda agar Anda dapat 
memperlihatkan keseimbangan yang benar 
akan kasih, toleransi, dan komitmen yang 
kuat terhadap standar-standar Tuhan. ◼

Bagaimana saya 
menyeimbangkan tidak 
menghakimi orang lain 
dan tidak memaafkan 

dosa?

Jika saya telah berhenti sendiri 
melihat pornografi, apakah saya masih 

harus berbicara kepada uskup?



56 L i a h o n a

PERJALANAN  

PIONIR ANDA—  
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Semasa kecil, saya terkadang berpura-pura menja-
di seorang bintang olahraga. Saya berpura-pura 
saya dapat terbang. Saya berpura-pura saya ada-

lah seorang raksasa. Saya bahagia dengan kehidupan 
saya, meskipun saya pendek, tidak bisa terbang, dan 
sedikit berkemampuan atletik. Tetapi berpura-pura ada-
lah menyenangkan. Saya senang mengalami sesuatu 
yang berbeda, bahkan jika itu sekadar dalam imajinasi 
saya. Saya rasa itulah mengapa banyak orang senang 
berpura-pura.

Berbicara tentang berpura-pura, kita Orang-Orang 
Suci Zaman Akhir senang pergi ke trek-trek pionir. Kita 
mengenakan pakaian pionir (sejenis itu). Kita mena-
rik gerobak tangan (sejenis itu). Kita makan makanan 
pionir (tidak persis). Kita membuat upaya besar untuk 
berpura-pura menjadi pionir. Hal yang menakjubkan 
adalah bahwa kita tidak perlu berpura-pura. Kita sudah 
menjadi pionir.

Presiden Thomas S. Monson telah menuturkan, 
“Untuk menjadi Orang Suci Zaman Akhir adalah men-
jadi pionir, karena definisi dari seorang pionir adalah 
‘seseorang yang pergi mendahului untuk mempersiapkan 
atau membuka jalan untuk orang lain ikuti.’” 1 Presiden 
Monson telah mengajarkan kepada kita, dengan perkata-
an dan perbuatannya, bagaimana menjadi pionir sejati:

Oleh Aaron L. West
Departemen Sejarah Gereja

Menjadi Orang Suci Zaman 
Akhir adalah menjadi pionir.

PERJALANAN  

PIONIR ANDA—  

YANG SESUNGGUHNYA, BUKAN BERPURA-PURA

“Kita mengikuti jejak Pionir utama—yaitu Juruselamat—
yang pergi mendahului, memperlihatkan kepada kita jalan 
untuk diikuti.

‘Mari, ikutlah Aku,’ Dia mengundang.” 2

Mari … ikutlah … Aku. Kata-kata sederhana ini dapat 
membantu kita menjadi para pionir sejati.

Mari simak kata-kata ini dari perspektif beberapa 
pionir zaman modern yang baru-baru ini 
pergi ke sebuah trek pionir 
pasak.
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“MARI, IKUTLAH AKU”
Kata mari adalah sebuah undangan. 

Itu menyarankan perpindahan dari satu 
tempat ke tempat lain. Taylor A. menge-
tahui dengan baik makna kata ini.

Taylor cerdas, ceria, dan penuh Roh, 
namun dia akan cepat memberi tahu 
Anda bahwa kata-kata itu tidak menje-
laskan tentang dia dua tahun lalu. Dia 
telah pindah ke sebuah tempat berbe-
da sekarang, secara rohani dan secara 
jasmani. Dia adalah seorang pionir.

“Saya telah menjadi pionir dalam 
kehidupan saya,” dia bertutur, “karena 
saya orang insaf baru. Dan perjalanan 
saya adalah menakjubkan. Saya hanya 
merasa itu sebuah kehidupan baru. 
Dan sekali kita mengambil langkah 
pertama dalam perjalanan kita, mukji-
zat terjadi.”

Tidak saja Taylor memahami 
undangan untuk datang—dia menge-
tahui sumber dari undangan itu. 
Dia mengamati, “Di dunia kita, kita 
menaruh perhatian pada bagaimana 
kita bisa sampai ke sini, benar? Kita 
disibukkan dengan pekerjaan dan 
teknologi, dan pesan yang benar- 
benar penting bagi saya belakang-
an ini adalah untuk mengutamakan 
Kristus. Jika kita benar-benar mengi-
kuti apa yang para pionir lakukan—
[mereka] berpusat pada Kristus.”

Ikutlah adalah undangan lain. Pada 
trek pionir, Ethan G. Memperoleh 

pemahaman yang lebih besar menge-
nai kata ini. “Terkadang saya tidak 
merasakan kesenangan dalam trek, 
atau saya telah merasa agak putus asa,” 
dia mengakui. “Tetapi saya sadar bahwa 
para pionir juga merasakan yang sama.”

Ethan pernah bertanya-tanya 
mengapa para pionir masa awal 
bersedia melakukan apa yang mereka 
lakukan. Dia berkata, “Saya merasa 
seolah saya ingin menyerah. Tetapi 
sewaktu saya memikirkan tentang 
itu, saya menyadari bahwa itu karena 
mereka mengasihi Juruselamat, dan 
mereka memiliki harapan mereka 
dapat menjadi lebih baik melalui Dia. 
Saya ingin berusaha seperti itu juga.”

Sebelum Ethan mengikuti trek, dia 
membaca tentang para pionir dari 
masa lalu, merasakan suatu hubungan 
dengan mereka, dan diilhami oleh 
iman untuk mengikuti Yesus Kristus. 
Dan apa yang Ethan sekarang laku-
kan? Dia sedang bersiap untuk mene-
rima panggilan misi sebagai misionaris 
penuh waktu. Mengindahkan nasihat 
Presiden Monson, dia siap untuk 
memperlihatkan kepada orang lain 
jalan untuk diikuti.

Ke mana kita hendaknya datang? 
Siapa yang hendaknya kita ikuti? 
Juruselamat memberi tahu kita: “Mari, 
ikutlah Aku” (Lukas 18:22; penekan-
an ditambahkan). Ketika Harmony 

meninggalkan rumah untuk ikut 
trek, dia melihat tangan Tuhan dalam 
pengalamannya. Dia tahu dia sedang 
mengikuti Tuhan.

Jalan Harmony ke trek pasaknya 
berbeda dari jalan yang lainnya. Di 
usia 15 tahun dia mengetahui bahwa 
dia memiliki jenis kanker kulit yang 
langka. Dia tidak dapat berperan serta 
dalam trek pasaknya. “Saya sedih 
sekali,” dia mengenang.

Empat tahun kemudian, ketika 
pasaknya mengumumkan trek lain-
nya, Harmony telah bebas kanker. 
Namun di usia 19 tahun, dia berpikir 
dia tidak akan dapat pergi. Lalu dia 
menerima pemanggilan untuk berpe-
ran serta sebagai pemimpin. Dia ber-
kata, “Itu sebuah kesaksian bagi saya 
bahwa Tuhan mengetahui siapa kita, 
dan Dia mengetahui hasrat hati kita, 
dan jika hasrat itu benar dan baik, Dia 
akan memberkati kita.”

Harmony menawarkan nasihat 
untuk menolong kita ketika kita 
menghadapi pencobaan: “Kepada 
siapa saja yang bergumul, saya ingin 
mengatakan bersandarlah kepada 
Tuhan. Dia akan senantiasa ada bagi 
Anda. Dia mengasihi kita, dan Dia 
tidak akan membiarkan kita jatuh. Kita 
hanya perlu mengulurkan tangan kita 
kepada-Nya, dan Dia akan menolong 
kita dalam perjalanan pionir kita.”

Taylor A.
Ethan G.

Harmony C.
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ANDA DAPAT MENJADI PIONIR
Jika Anda tidak pernah ikut trek pionir, 

Anda masih dapat menjadi pionir. Anda 
tidak perlu memakai topi atau menarik 
gerobak tangan. Anda hanya perlu mengi-
kuti Yesus Kristus, seperti yang para pionir 
masa awal lakukan. Dalam melakukannya, 
Anda akan menjadi, sebagaimana yang 
Presiden Monson katakan, “seseorang 
yang pergi mendahului untuk memper-
siapkan atau membuka jalan bagi orang 
lain untuk diikuti.”

Jika Anda memiliki kesempatan untuk 
pergi dalam sebuah trek pionir, nikmati-
lah! Dan ketika itu telah berlalu dan Anda 
meninggalkan gerobak tangan di bela-
kang, jangan tinggalkan kesaksian pionir 

Anda di dalamnya. Bawalah kesaksian itu 
dengan Anda.

Anda adalah pionir dalam kehidupan 
nyata dan di zaman modern. Dengan Pionir 
terakhir—Juruselamat—sebagai pembimbing 
Anda, Anda pasti sukses! ◼
CATATAN
 1. Thomas S. Monson, “Teguh pada Iman Leluhur Kita,” 

Liahona, Juli 2016, 4; mengutip The Compact Edition 
of the Oxford English Dictionary (1971), “pioneer.”

 2. Thomas S. Monson, “Teguh pada Iman Leluhur 
Kita,” 4–5.

Untuk bertemu Taylor, Ethan, Harmony, dan para 
pionir zaman modern lainnya, tontonlah video ini 
di lds. org/ go/ pioneer717.
Anda dapat membaca kisah-kisah pionir di  
lds. org/ go/handcart717. 

PIONIR—LELUHUR 
ROHANI KITA
“Saya tidak memiliki 
leluhur di antara para 
pionir abad ke-19. Tetapi, 
sejak hari-hari pertama 
keanggotaan Gereja saya, 
saya telah merasakan 
suatu hubungan kekera-
batan yang erat dengan 
para pionir masa awal itu 
yang melintasi dataran. 
Mereka adalah leluhur 
rohani saya, sebagaima-
na mereka adanya bagi 
masing-masing dan setiap 
anggota Gereja.”
Presiden Dieter F. Uchtdorf,  
Penasihat Kedua dalam Presidensi 
Utama, “The Global Church  
Blessed by the Voice of 
the Prophets,” Liahona, 
November 2002, 10.
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Para remaja putri bersemangat. Sesungguhnya, seluruh 
lingkungan di Prancis selatan bersemangat. Untuk 
mendorong persatuan yang lebih besar, para pemim-

pin merencanakan sebuah kegiatan sosial lingkungan, 
dengan santap malam dan hiburan. Mengetahui bahwa 
Pramusari, Pramurini, dan Pramunita telah mempelajari 
lagu-lagu dan tarian selama beberapa kegiatan mereka, 
para pemimpin mengundang mereka untuk menyediakan 
hiburan malam.

Maka para remaja putri lingkungan mulai berlatih 
dengan kesungguhan—mereka semua kecuali satu. Manon 
tidak dapat ikut tampil. Dia harus menjalani perawatan 
kanker selama lebih dua tahun.

Manon C., berusia 16, masih datang ke pertemuan- 
pertemuan dan kegiatan-kegiatan sesering semampu dia, 
dan dia selalu menebarkan senyum ceria terlepas dari apa 
yang tengah dia alami. Tetapi selama kemoterapi dia terka-
dang terlalu lemah untuk melakukan banyak hal lagi selain 
beristirahat. Para anggota lingkungan telah berpuasa dan 

berdoa beberapa kali mewakili dia. Tidak ada yang meng-
harapka dia untuk berlatih atau menari.

Tetapi dia dapat menghadiri santap malam. Jadi menga-
pa tidak mempersembahkan malam itu untuk Manon?

Malam Persembahan
Gagasan itu dengan cepat diterima.
“Kami ingin Manon merasakan kasih dan dukungan 

lingkungan,” jelas Emma S., 16. “Jika lingkungan kami ingin 
menjadi lebih bersatu, apa cara yang lebih baik untuk 
dilakukan selain dengan bekerja bersama untuk memperli-
hatkan kasih kita bagi Manon?”

Seluruh lingkungan menjadi terlibat dalam persiap-
an. Keluarga-keluarga menerima tugas untuk membawa 
makanan untuk santap malam; Lembaga Pertolongan 
membantu membuat kostum bagi remaja putri; dewasa 
lajang menyediakan dukungan teknik (pencahayaan, suara, 
dan video latar belakang) untuk latihan dan pertunjukan 
akhir; dan para pemegang imamat menata meja serta kursi.

Apa yang awalnya direncanakan sebagai sebuah hiburan malam 

berkembang menjadi pencurahan kasih bagi seorang remaja putri.

Oleh Richard M. Romney
Majalah Gereja

IL
US

TR
A

SI
 O

LE
H 

EL
IZ

A
BE

TH
 T

HA
YE

R

SEBUAH Lagu  

UNTUK MANON
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Semua pekerjaan ini dilakukan oleh para anggota yang 
tersebar di seluruh area yang besar. “Para remaja di ling-
kungan sangat dekat dalam roh, namun kami tinggal ber-
jauhan,” ujar Aiolah V., 16. “Kami tidak saling bertemu di 
sekolah, karena kami tinggal di bagian-bagian yang ber-
beda di kota, jadi kami membuat upaya tambahan untuk 
memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal.”

“Kami juga tetap berhubungan sepanjang waktu, berkat 
telepon seluler,” tutur Inka S., 15. “Kami saling mengajar 
dengan berbagi pengalaman-pengalaman kami yang ber-
beda. Kami tahu kami dapat saling bergantung, dan kami 
berusaha untuk memberikan teladan yang baik bagi satu 
sama lain.” Para remaja putri, yang senang berkumpul ber-
sama kapan pun mereka bisa, menemukan bahwa latihan 
untuk pertunjukan santap malam menyediakan kesempat-
an tambahan untuk memperdalam pertemanan.

“Sebelum kami mulai latihan, saya agak pemalu,” Inka 
menjelaskan. “Saya takut membuat kesalahan. Tetapi ketika 
kami menari sebagai kelompok, saya menyingkirkan rasa 
malu saya. Saya tahu itu saatnya untuk memperlihatkan 
kepada lingkungan betapa kerasnya kami telah bekerja.”

Manon, adalah anak yang rendah hati dan anggun. “Keti-
ka mereka memberi tahu saya mengenai santap malam dan 
pertunjukan itu dan bahwa saya akan menjadi tamu kehor-
matan, saya berpikir saya akan merasa tidak enak karena 
mereka mempersiapkan itu secara khusus,” dia menge-
nang. “Tetapi, saya gembira dapat berada di sana!”

Pertunjukan akan Kasih dan Dukungan
Segera malam pun tiba, dan itu merupakan kesempatan 

yang sempurna untuk menawarkan kasih dan dukungan 
bagi Manon. “Makanannya, tentu saja, luar biasa,” Aiolah 
berujar. “Inilah Prancis!”

Dan kemudian hiburan—yang bertajuk spectacle dalam 
bahasa Prancis—sesuai namanya, sungguh spektakuler. 
Permainan, penampilan vokal, dan tarian menggembirakan 
hadirin. Kemudian para remaja putri, sebagai paduan suara 
gabungan, memberikan momen terhebat dari pertunjukan 
itu. Mereka mempersembahkan sebuah lagu untuk Manon, 
lagu yang Emma tulis dan gubah sendiri. Lirik dalam refrein 
merangkum kasih dan dukungan yang semua orang ingin 
Manon rasakan:

Janganlah menyerah,
Kar’na kami percaya padamu, 
Dan janganlah lupa jati dirimu,
Kar’na kami percaya padamu.

Sewaktu para remaja putri melantunkan lagu itu, seolah- 
olah semua orang di lingkungan bernyanyi bersama, seti-
daknya dalam hati mereka. Seakan-akan lagu sederhana 
Emma berubah menjadi refrein yang tak ternyanyikan yang 
beresonansi dalam hati para Orang Suci Zaman Akhir di 
mana pun mereka berada—sebuah lagu kebangsaan ten-
tang keberanian dan rasa iba; keluarga dan teman-teman; 
persatuan, iman, harapan; doa yang langgeng yang terde-
ngar di surga.

Maksud para pemimpin mengorganisasi acara sosial itu 
adalah untuk mempersatukan lingkungan. Mempersem-
bahkan malam itu bagi Manon tidak saja membantu meme-
nuhi gol namun juga menghasilkan suatu rasa dukungan 
yang langgeng bagi Manon dan keluarganya dan suatu 
pemahaman bahwa setiap anak Allah adalah penting. “Ada-
lah gol Gereja untuk membantu kita menjadi lebih dekat 
dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus,” Aiolah berkata.  
“Kita tahu bahwa Mereka mengasihi kita dan bahwa kita 
tidak pernah sendirian.” ◼ FO
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Dari kiri: Emma menulis sebuah lagu, remaja putri tampil, Manon adalah tamu kehormatan, dan para remaja serta pemimpin 
semua membantu.



ILUSTRA
SI FO

TO
 O

LEH DAVID STO
KER

MENDAKI LEBIH TINGGI
Roh terus-menerus menantang kita untuk menjadi 

lebih baik dan untuk mendaki lebih tinggi.
Penatua Larry R. Lawrence dari Tujuh Puluh, konferensi umum Oktober 2015.



Richmond, Missouri, 2 Juni 1862
“Mary, apa yang kamu lihat? Ibu tiri Mary berbicara 

lembut dari tempat tidur di mana dia terbaring sakit.
“Pertempuran tampaknya semakin dekat,” ujar 

Mary, menatap keluar jendela. Perang Sipil Amerika 
sedang berkecamuk hanya beberapa mil jauhnya. Suara 
tembakan senjata telah memenuhi udara sejak pagi. 
Mary menoleh pada ibu tirinya. “Maaf.” Saya rasa kita 
tidak bisa meninggalkan rumah untuk menemui dokter.”

“Mendekatlah.” Mary duduk di sisi tempat tidur dan 
meraih tangan ibu tirinya. “Ibu tahu ayahmu masih tidak 
sehat,” ibu tiri Mary berkata lirih, “tetapi kamu perlu 
membawa keluarga ke Sion—kakak dan adikmu, serta 
saudara kembarmu. Ayahmu tidak akan tenang sampai 
dia pergi ke Pegunungan Rocky! Berjanjilah pada ibu!”

Mary tahu betapa keluarganya ingin pergi ke Salt Lake 
City. Setelah mereka mendengar Injil dan dibaptiskan, 
mereka telah meninggalkan Inggris untuk bergabung 
dengan Orang-Orang Suci di Sion. Tetapi apakah itu 
bahkan mungkin? Dia menatap sekilas ayahnya, yang 
duduk dengan tenang di kursinya. Tiga tahun lalu, 
Ayah telah menderita strok yang parah yang telah 
melumpuhkan sisi kiri tubuhnya.

Mary menghirup nafas dalam-dalam. “Saya janji,” dia 
berbisik.

Segera ibu tiri Mary memejamkan matanya untuk 
terakhir kalinya.

Suatu pagi segera sesudahnya, Mary memutuskan 
adalah waktunya untuk memberi tahu ayahnya 
mengenai janjinya. “Saya tahu saya baru berusia 14,” 
tuturnya, “namun saya harus membawa keluarga kita ke 
Sion.” Dia mendengar adik kembarnya bangun. “Saya 
perlu pergi menyiapkan sarapan,” tuturnya. “Tetapi 
tolong pikirkan tentang itu.”

Beberapa hari kemudian, Ayah memanggil nama Mary. 
“Semuanya telah diatur,” dia berkata. Ucapannya masih 
terbata-bata karena strok. “Saya telah menjual tanah kita 
dan tambang batu bara agar kita dapat membeli sebuah 
gerobak, beberapa lembu, sapi, dan beberapa persediaan. 
Sebuah rombongan gerobak segera pergi ke Barat. Mereka 
bukan Orang-Orang Suci Zaman Akhir, namun kita 

dapat melakukan perjalanan bersama mereka sejauh ke 
Iowa. Saat kita tiba di sana, kita dapat bergabung dengan 
rombongan Orang Suci yang pergi Lembah Salt Lake.”

Mary memeluk ayahnya. “Terima kasih, Ayah.” Segera 
mereka akan pergi ke Sion!

Hari-hari berlalu dengan cepat sewaktu Mary 
membantu menyiapkan keluarga untuk perjalanan 
mereka. “Semuanya akan baik-baik saja,” ujarnya dalam 
hati. “Segera kita akan berada di Sion.”

Tetapi kemudian Ayahnya jatuh sakit. Dari cara 
mulutnya mencong ke satu sisi, Mary takut itu serangan 
strok lainnya.

“Dia terlalu sakit untuk melakukan perjalanan,” dia 

Jalan Menuju Sion
Oleh Jessica Larsen
Berdasarkan kisah nyata
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memberi tahu pemimpin rombongan gerobak. “Kami 
hanya perlu beberapa hari bagi dia untuk pulih.”

“Kami tidak bisa menunggu,” pria itu berkata dengan 
tegas. Melihat wajah Mary, dia melembutkan nada 
suaranya. “Kamu dapat tinggal di sini sampai dia siap 
untuk pergi, dan kemudian kamu dapat menyusul 
kami.” Tanpa ada pilihan lain, Mary setuju.

Satu minggu kemudian, Mary mendapati 
keluarganya siap untuk melakukan perjalanan lagi. 
“Adik kembarnya dan Sarah dapat naik lembu,” dia 
memberi tahu Jackson, adik lelakinya yang berusia 
sembilan tahun. “Ayah dapat naik dalam gerobak, dan 
kamu dapat menolong saya mengendalikan lembu.”

“Saya takut,” Sarah berkata dengan suara lirihnya. Dia 
baru berusia enam tahun, dan dia terlihat mungil di atas 
punggung lembu yang lebar. Adik kembar yang berusia 
empat tahun menatap Mary dengan mata terbelalak.

“Kita akan melakukan perjalanan cepat dan mengejar 
kelompok kita!” Mary berkata dengan keceriaan yang 
dipaksakan.

Keluarga Wanlass melakukan perjalanan terus-menerus, 
selama bermil-mil, dan kemudian selama berhari-hari. 
Akhirnya, bahkan Mary harus mengakui kebenaran.

Rombongan gerobak tidak menunggu mereka. Mary 
dan keluarganya harus melakukan perjalanan ke Sion 
sendirian.ILU
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Sungai Platte, Nebraska, 1863
“Wow, berhenti!” Mary menarik ke belakang kendali, 

dan lembu-lembu itu melambat. “Semua baik-baik saja?” 
Dia memandang ke arah tiga saudara kandungnya 
yang termuda yang naik di punggung lembu. Mereka 
mengangguk.

Sungai Platte terbentang di depan mereka, luas dan 
berlumpur. “Sekarang bagaimana?” adik lelakinya, 
Jackson, bertanya. Dia baru berusia sembilan tahun, 
namun dia menolong Mary mengendalikan lembu. Ayah 
terbaring di belakang gerobak, masih sakit dari stroknya.

“Kita tidak perlu menyeberangi sungai,” tutur Mary. 
“Tetapi kita bisa mengikutinya.” Tidak ada jalan ke Sion, 
tetapi sungai itu akan membimbing mereka sewaktu 
mereka mengarah ke barat. “Ayo!”

Mary tidak tahu bahwa para pionir Mormon 
melakukan perjalanan di sisi lain Sungai Platte dan pergi 
ke arah yang berbeda. Dengan tidak menyeberangi 
sungai, mereka memasuki Teritori Suku Indian. Mereka 
tidak akan melihat gerbong gerobak lain selama sisa 
perjalanan.

Mereka terus berjalan. Berminggu-minggu kemudian, 
Mary melihat awan debu mendekati. “Tenang,” dia 
berbisik kepada lembu-lembu itu dan dirinya sendiri. 
“Tenang.” 

Awan itu menghilang untuk memperlihatkan 
sekelompok kecil orang Indian menunggang kuda-kuda 
mereka. Salah satu penunggang bergerak ke belakang 
gerobak, di mana Ayah terbaring.

Wajah si penunggang itu ramah. “Dia sakit?” dia 
bertanya, menunjuk ke arah Ayah.

“Ya,” Mary berbisik. Orang itu menyebutkan sesuatu 
menurut bahasanya, dan orang-orang itu pun pergi 
secepat mereka datang. 

Mary melihat ke arah matahari di cakrawala. “Kita 
akan berhenti di sini,” dia memberi tahu Jackson. Dia 
menurunkan Sarah dan adik kembarnya.

“Mary, lihat!” Jackson berkata. Pria yang berwajah 
ramah itu datang ke arah mereka, sesuatu yang berat 
ada di tangannya.

“Bebek liar,” katanya. “Dan kelinci. Untuk kamu. 
Mary hanya dapat menatap, membisu, sewaktu 
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dia menyerahkan hewan-hewan yang dibunuh 
itu ke dalam tangannya. Dengan anggukan lain, 
dia menunggang kudanya pergi ke arah matahari 
terbenam.

“Makanan!” Mary berseru. “Daging!” Pemberian pria 
itu benar-benar sebuah mukjizat.

Lebih banyak mukjizat terjadi dalam perjalanan 
mereka. Kawanan kerbau datang mendekati mereka 
namun kemudian menyebar di sekitar gerobak, pergi di 
kedua sisi gerobak itu. Badai debu menyeret salah satu 
dari si kembar itu ke dalam sungai, namun Mary dapat 
menyelamatkan dia.

Namun perjalanan masih sulit. Setiap hari gerobak 
terlihat semakin aus, dan lembu-lembu terlihat 
semakin letih. Tanah terjal dan berbatu. Pegunungan 
sulit dilintasi. Tetapi Mary dan keluarga terus berjalan 
lamban ke depan.

Mereka baru saja turun dari puncak yang tinggi ketika 
Mary melihat seorang pria berkendara ke arah mereka 
dalam sebuah gerobak.

“Barangkali dia dapat memberi tahu kita jalan ke Lehi, 

Utah!” dia berkata kepada Jackson. Mereka memiliki 
paman yang tinggal di sana.

“Anda berada di Echo Canyon, tidak jauh dari 
Lembah Salt Lake,” pria itu berkata ketika Mary 
menanyakan di mana mereka berada. “Tetapi di 
mana sisa dari rombongan Anda?”

Seluruh kisah dituturkan, dan pria itu mendengarkan 
dengan takjub. “Kamu telah melakukan perjalanan 
sejauh 1.000 mil (1,609 km) sendirian?” Dia menggeleng- 
gelengkan kepalanya dengan kekaguman. “Kamu 
adalah seorang gadis yang pemberani. Izinkan saya 
memberitahumu jalan ke Lehi. Kamu hampir sampai 
di sana.”

“Hampir di sana,” Mary berbisik kepada dirinya sendiri 
sewaktu pria itu menggambar peta kasar di atas debu. 
Hampir ke Sion. “Saya pikir kita akan sampai ke sana.”

Mary dan keluarganya berhasil tiba di Lehi, Utah. 
Dia kemudian menikah dan memiliki keluarga 
besarnya sendiri. Teladan iman dan keberaniannya 
telah memberkati banyak orang. ◼
Penulis tinggal di Texas, AS
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Oleh Rebecca J. Carlson
Berdasarkan kisah nyata
“Berilah makanan jiwa kami, isilah hati  
kami, dan berkatilah puasa kami, doa kami” 
(Hymns, no. 138).

Kisah ini terjadi di Tonga pada tahun 1981.

Silioti berjalan pulang dari sekolah melewati 
pohon-pohon pepaya yang kekuningan dan 
mangga yang masak kemerah-merahan.  

Ketika dia melihat buah itu, dia ingat betapa 
laparnya dia. Dia juga ingat bahwa hari ini ada-
lah hari yang istimewa. Hari ini semua orang di 
pasaknya di Tonga sedang berpuasa bagi nabi, 
Presiden Spencer W. Kimball. Nabi sedang sakit 
dan membutuhkan operasi. Malam ini semua 
orang di pasak akan bertemu untuk berdoa dan 
mengakhiri puasa mereka.

Ketika Silioti tiba di rumahnya, dia menci-
um makanan sedang diolah di ‘umu, oven di 
lubang. Perutnya bergejolak. Silioti senang dia 
cukup usia untuk berpuasa sekarang, namun 
berpuasa pada hari sekolah sangat jauh lebih 
sulit dibandingkan berpuasa di hari Minggu.

Silioti berusaha untuk melupakan betapa 
laparnya dia. Dia menemukan kayu bakar 
dan membersihkan dedauan yang telah jatuh 
dari pohon-pohon tropis yang menaungi 
halamannya.

“Bapa Surgawi akan memahami seandai-
nya saya mengecap sedikit air,” Silioti berpikir 
sewaktu dia membasuh tangannya setelah 
menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian dia 
berpikir tentang betapa dia sangat mengasihi 
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Silioti mengasihi President Kimball. Dia ingin nabi menjadi lebih sehat.

Berpuasa 
bagi Nabi
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Presiden Kimball. Dia ingin nabi sehat kembali. Dia 
memutuskan dia akan menunggu.

Silioti duduk di beranda dan membaringkan kepala-
nya di pangkuan ibu. Dia sangat lelah.

“Kamu bisa mengakhiri puasamu jika kamu perlu 
melakukannya,” Ibu berkata.

“Tetapi saya ingin berpuasa,” ujar Silioti. “Saya dapat 
melakukannya.”

Ketika Ayahnya pulang ke rumah dari bekerja, 
semua orang dalam keluarga membantu membuka  
‘umu. Mereka mengeluarkan daging babi yang dibung-
kus daun, ikan, dan buah sukun yang dipanggang 
dengan santan. Kemudian mereka membungkus 
makanan itu dengan kain dan membawanya keluar 
ke jalan untuk menunggu bus.

Mereka bertemu 
keluarga-keluarga  
lain di jalan, semua  
dengan beragam 
makanan mereka 
sendiri. Mereka 
semua tersenyum 
dan berbincang 
sewaktu mereka 
naik ke bus  
bersama-sama. 
Silioti menemukan 

tempat sem-
pit di sebelah 
ibunya. Dia 
mencium bau 
makanan yang 
lezat sewaktu 
bus menyusuri 
jalan.

Saat itu gelap 
ketika bus tiba 
di gedung gereja. 
Di dalam, Silioti berlutut bersama orangtuanya, kakak 
dan adiknya, serta ratusan anggota Gereja Yesus Kristus 
dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir lainnya.

Selama doa, Silioti berdoa dalam hatinya, “Mohon 
izinkan Presiden Kimball sehat kembali.” Dia tahu seti-
ap orang dalam ruangan berdoa untuk hal yang sama. 
Sebuah perasaan tenang di dalam hati memberi tahu dia 
bahwa Presiden Kimball akan baik-baik saja.

Ketika dia membuka matanya dia melihat air mata 
di wajah-wajah orang-orang yang ada di sekitarnya. 
Semua orang ini telah berpuasa, dan dia telah berpu-
asa bersama mereka. Puasa itu sulit, namun dia telah 
melakukannya!
Presiden Kimball selamat dari operasinya dan melayani 
sebagai nabi selama empat tahun lagi. ◼
Penulis tinggal di Hawaii, AS.

MENGAPA KITA  
BERPUASA DAN BERDOA?
“Berpuasa dan berdoa seiring sejalan. 
Ketika kita berpuasa dan berdoa 
dengan iman, kita menjadi lebih 
reseptif untuk menerima jawaban 
bagi doa-doa kita dan berkat-berkat 
dari Tuhan.”
Mengkhotbahkan Injil-Ku: Buku Panduan 
untuk Pelayanan Misionaris (2004), 82.
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Pada Minggu puasa, kita biasanya tidak makan 
atau minum selama dua kali makan. Kita juga 

memberikan uang yang kita keluarkan untuk 
makanan kita untuk membantu orang yang mem-
butuhkannya. Itu disebut “persembahan puasa.” 
Sementara kita berpuasa, kita dapat mengingat 
berkat-berkat kita, berdoa bagi orang-orang, 
dan merasa dekat dengan Bapa Surgawi. Anda 
dapat mulai berpuasa ketika Anda dan orangtua 
Anda merasa Anda sudah siap. Jika Anda tidak 
dapat berpuasa karena masalah kesehatan, Anda 
masih dapat berdoa dan merasakan Roh Kudus 
sementara orang lain berpuasa.

Bagaimana saya  
mengetahui kapan saya 
cukup usia untuk mulai 

berpuasa?
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Tidak apa-apa untuk berpuasa 
ketika Anda ingin menolong 
memberkati orang lain dan mera-
sakan Roh. Akan menjadi saat 
yang baik untuk berpuasa setelah 

Anda dibaptis.
Eddie O., usia 9, California, AS

Saya tahu saya cukup usia untuk 
mulai berpuasa ketika saya 
merasa sepertinya saya ingin 
melakukannya, dan Roh Kudus 
memberi tahu saya, saya mela-

kukan hal yang benar. Ketika saya 
mulai, saya melakukannya selang-

kah demi selangkah. Pertama saya akan 
berpuasa satu kali tidak makan. Lalu saya 
akan mencoba dua kali tidak makan.
Anne D., usia 9, Nevada, AS

Anda dapat berdoa kepada Bapa 
Surgawi untuk memastikan kapan 
Anda hendaknya mulai berpuasa. 
Saya tahu bahwa Bapa Surgawi 
dapat menjawab doa-doa Anda.

Liam P., usia 7, Utah, AS

Saya akan tahu saya cukup 
usia karena saya akan memiliki 
suatu perasaan dari Roh Kudus 
yang memberi tahu saya bahwa 
saatnya sudah tepat untuk ber-

puasa. Dan kemudian saya akan 
bertanya kepada ayah dan ibu  

apakah perasaan itu benar.
Brooklyn R., usia 7, Auckland, Selandia Baru

Ketika saya dibaptiskan, saya pikir 
saya akan merasa siap untuk ber-
puasa. Saya dapat berdoa kepada 
Bapa Surgawi memohon bantuan-
Nya dan menanyakan kepada-Nya 

kapan dan bagaimana saya hendak-
nya memulai.

Brian K., usia 7, Washington, AS
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Saya ingin menceritakan kepada Anda tentang dua 
gadis muda yang saya kenal yang memancarkan 

teladan dalam membagikan Injil. Ketika putri kami Nellie 
berusia hampir delapan tahun, keluarga kami tinggal 
di Swiss. Nellie bersemangat untuk dibaptiskan. Sesaat 
sebelum hari ulang tahunnya, kami mengadakan malam 
keluarga dengan teman kami Tina. Tina telah diajar oleh 
para misionaris. Tetapi dia kurang yakin apakah dia 
ingin dibaptiskan.

Setelah pelajaran kami, kami meminta Tina untuk 
berdoa. Tina tidak berbicara banyak bahasa Inggris, 
jadi dia berdoa dalam bahasa Cina. Kami tidak mema-
hami kata-katanya, namun kami merasakan Roh ketika 
dia berdoa.

Kemudian malam itu Nellie menanyakan apakah dia 
dan Tina dapat dibaptiskan pada hari yang sama. Kami 
tidak tahu bagaimana perasaan Tina mengenai gagasan 
itu. Tetapi kami semua setuju bahwa Nellie hendaknya 
setidaknya menelepon dan bertanya. Di luar dugaan 
kami, Tina mengatakan ya!

Nellie dan Tina dibaptiskan pada akhir pekan itu. 
Kemudian, Tina menceritakan kepada kami sebuah 

kisah yang menakjubkan. Dia mengingatkan kami 
tentang doanya dalam malam keluarga kami. Dalam 
doanya dia telah meminta Bapa Surgawi untuk mengi-
zinkan dia mengetahui apakah dia hendaknya dibaptis. 
Ketika Nellie menelepon kemudian di malam itu, Tina 
tahu bahwa Bapa Surgawi telah mendengar doanya.

Teman kami Jasmine adalah teladan yang baik kepa-
da kami juga. Jasmine berusia 12 tahun. Keluarganya 
menjadi teman baik kami ketika kami tinggal di Timur 
Tengah. Di negaranya, para anggota Gereja tidak boleh 
berbicara mengenai Injil kepada orang lain. Itu melang-
gar hukum. Tetapi Jasmine memutuskan dia dapat 
membagikan Injil dengan melakukan seperti yang Yesus 
lakukan. Dia dapat memperlihatkan kasih dan kebaik-
an kepada orang lain. Ke mana pun Jasmine pergi atau 
apa pun yang dia lakukan, dia berusaha untuk menja-
di seperti Yesus. Dia seorang teladan yang hebat bagi 
orang lain.

Nellie dan Jasmine memperlihatkan kepada kami 
bagaimana kami dapat menjadi teladan akan Yesus 
Kristus. Kita dapat melakukan ini terlepas dari berapa 
usia kita atau di mana kita tinggal. ◼

Memancarkan 
Terang Anda

Oleh Penatua 
Larry S. Kacher
Dari Tujuh Puluh
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Oleh Amanda Waters
Berdasarkan kisah nyata
“Pilih yang b’nar dan bahagia, S’lalu pilih yang benar” 
(Buku Nyanyian Anak-Anak, 82).
“K amu jaga!” Mandy berkata. Dia menyentuh adik 

lelakinya dan kemudian berenang menjauh. Keluar-
ga Mandy tinggal di sebuah motel sampai mereka dapat 
pindah ke rumah baru mereka. Adalah menyenangkan 
makan ravioli yang dihangatkan di microwave untuk 
makan siang. Dan mereka boleh berenang di kolam 
renang motel hampir setiap hari!

Tetapi ada satu bagian yang tidak begitu baik tentang 
motel itu. Kantor manajer motel berada tepat di bawah 
kamar mereka, dan manajer itu berpikir Mandy dan 
saudara-saudara lelaki dan perempuannya terlalu gaduh. 
“Bagaimana saya dapat menyewakan kamar ketika ter-
dengar suara seperti kawanan gajah di atas kepala saya?” 
dia bertanya kepada Ayah.

Setelah makan siang adik lelaki Mandy, Aaron, 
melompat dari atas tempat tidur dan menghantam lan-
tai dengan bunyi yang keras. Mandy menyeringai dan 
menatap Ibu.

“Jangan melompat. Tolong berjinjit,” ujar Ibu.
Tetapi sudah sangat terlambat. Telepon berdering.
“Oh,” pikir Mandy.
Ibu mengangkat telepon. Mandy dapat mendengar 

Ibu minta maaf kepada manajer.
Bahu ibu mengendur sewaktu dia menaruh telepon. 

“Edward dan Mandy,” katanya, “Ibu perlu menidurkan 
Aaron dan Emily.  Maukah kalian membawa Kristine dan 
Daniel berjalan-jalan?”

Sewaktu mereka mulai melewati area parkir motel, 
Mandy menemukan sesuatu yang kecil dan berwarna 
coklat di tanah.

Itu sebuah dompet. Dan berisi uang di dalamnya!
“Lihat, Edward!” katanya, sambil mengangkat dompet 

itu tinggi-tinggi.
“Kita perlu menyerahkan ini ke kantor manajer segera,” 

tutur Edward.
Mandy merasa perutnya mual. Mengapa mereka harus 

menyerahkan itu segera? Tidak bisakah Ayah atau Ibu 
mengembalikannya nanti?

Tetapi Mandy tahu hal yang benar untuk dilakukan.
Anak-anak itu membuka pintu kantor dan dengan 

malu berjalan masuk ke dalam. Manajer itu mengernyit-
kan dahi. “Um, kami menemukan dompet ini di area 
parkir,” tutur Mandy. Tangannya gemetar sewaktu dia 
menaruh dompet itu di konter.

Seorang pria yang tengah berdiri dekat konter meno-
leh.  “Itu milik saya,” dia berkata. Dia dengan cepat 

memeriksa dompet itu. “Semuanya ada di sini. Terima 
kasih, anak-anak!”

Mandy menatap manajer. Wajah cemberutnya hilang, 
dan matanya berbinar.

Setelah mereka meninggalkan kantor, Daniel berta-
nya, “Apakah dompet itu ajaib?”

“Mengapa menurutmu itu ajaib?” tanya Edward.
“Karena itu membuat orang yang marah-marah men-

jadi bahagia!”
Edward menggelengkan kepalanya. “Dompet itu tidak 

ajaib,” ujarnya. “Dia bahagia karena kita melakukan hal 
yang benar.”

Mandy memiliki perasaan khusus dalam hatinya. Dia 
tidak pernah tahu memilih yang benar dapat membuat 
orang begitu bahagia.

Beberapa hari kemudian, Mandy dan Ayah pergi 
untuk membayar tagihan minggu itu. Manajer tersenyum 
pada Mandy. Dia hanya menelepon sekali sejak mereka 
menemukan dompet itu, dan hanya untuk berterima 
kasih kepada mereka karena jujur. Mandy merasa dia 
telah mendapat teman baru.

“Memilih yang benar sungguh-sungguh ajaib,” pikir 
Mandy. Dia melambaikan tangan berpamitan, dan mana-
jer itu kembali melambaikan tangan “Dan dia benar- 
benar tidak pemarah sama sekali.” ◼
Penulis tinggal di Nevada, AS.

Menjadi Jujur

Suatu hari saat istira-
hat kelas, seseorang 

menjatuhkan koinnya. 
Saya memungutnya, 
dan meskipun saya 
ingin menyimpannya, 

saya mengembalikannya kepada salah 
seorang guru. Saya merasa senang kare-
na saya memilih yang benar. Saya belajar 
bahwa jika Anda menemukan sesuatu 
yang bukan milik Anda, dan bahkan 
walaupun Anda menyukainya, jangan 
menyimpannya, karena itu adalah 
mencuri.
Tyler B., usia 7, Oregon, AS
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Dari “Dewan Keluarga,” Liahona, Mei 2016, 63–65.

Apakah dewan keluarga itu?
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Oleh Penatua 
M. Russell Ballard

Dari Kuorum 
Dua Belas Rasul

Dipadu dengan doa, dewan keluarga dapat mengundang kehadiran Juruselamat di rumah Anda.  
Itu dapat membantu keluarga Anda menjadi bahagia.

Sebuah dewan keluarga adalah pertemuan pada hari apa pun dalam minggu itu.  
Itu dapat saja antara Anda dan salah satu orangtua atau dengan seluruh keluarga Anda.  

Itu adalah waktu ketika Anda dapat …

 Mematikan 
barang elektronik 
dan memandang 
serta mendengar-

kan satu 
sama lain.

  Mencerita-
kan kepada 
orangtua 
Anda tentang 
kekhawatiran 
dan ketakutan 
Anda. 

  Menawarkan 
untuk mem-
bantu sauda-
ra kandung 
selama saat 
sulit.

 Membuat gol 
dan menulis-
kannya.
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Sementara Orang-Orang Suci masa awal tinggal di Kirtland, Ohio, Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun 
sebuah bait suci. (Bacalah mengenai apa yang terjadi setelah bait suci didedikasi dalam A&P 110.) Tuhan juga memerin-
tahkan Joseph Smith untuk memulai sebuah sekolah untuk mengajar para pemimpin Gereja tentang Injil. Banyak pria 
di sekolah ini merokok atau mengunyah tembakau. Joseph dan Emma tidak suka tembakau, berasap dan berantakan. 
Ketika Joseph menanyakan kepada Tuhan apa yang harus dilakukan mengenai itu, dia menerima wahyu yang sekarang 
disebut Firman Kebijaksanaan. Anda dapat membacanya dalam A&P 89.

Kirtland dan Firman Kebijaksanaan
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Guntinglah figur-figur ini untuk membantu Anda  
membagikan kisah-kisah sejarah Gereja!

Anda dapat menemukan lebih banyak figur sejarah Gereja di liahona .lds .org.
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Yesus Memberi Makan Banyak Orang
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Oleh Kim Webb Reid

Suatu hari Yesus ingin menyendiri. 
Dia naik sebuah perahu dan berlayar 
ke suatu tempat yang tenang. Segera 
banyak orang mengikuti Dia di sana.

Yesus mengajar orang-orang 
itu dan menyembuhkan mere-
ka yang sakit. Di penghujung 
hari, semua orang mulai merasa 
lapar. Para murid Yesus ingin 
agar Dia menyuruh orang-
orang itu pergi untuk membeli 
makanan di kota.
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Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk mem-
beri makan orang-orang itu agar mereka tidak  
perlu pergi. Namun para murid hanya memiliki 
lima papan roti dan dua ikan. Itu tidaklah cukup 
untuk memberi makan semua orang.

Yesus memberkati makanan 
itu dan memecah-mecahnya 
menjadi potongan-potongan  
kecil. Lalu para murid  
membagikan itu kepada  
orang-orang. Adakah 
cukup makanan?
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Dari Matius 14:13–21.

Ribuan anak, wanita, dan pria makan roti dan ikan. Setelah mereka  
selesai makan, 12 keranjang makanan tersisa! Itu merupakan mukjizat. 
Mukjizat masih terjadi di bumi dewasa ini! ◼
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Saya Senang Membaca  
Tulisan Suci
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Saya ingin mengatakan sesuatu ten-
tang gerobak terakhir dalam setiap 

gerbong gerobak panjang yang berja-
lan terseok-seok melintasi dataran .…

… Kembali dalam gerobak terakhir, 
mereka tidak selalu dapat melihat 
para Pemimpin Utama yang memim-
pin mereka di depan, dan cakrawala 
biru sering tertutupi dari pandang-
an mereka oleh awan-awan tebal 
dan gelap dari bumi yang berdebu. 
Namun hari demi hari, mereka yang 
dari gerobak terakhir maju terus, kele-
tihan dan kelelahan, kaki lecet, terka-
dang nyaris putus asa, didukung oleh 
iman mereka bahwa Allah mengasihi 
mereka, bahwa Injil yang dipulih-
kan adalah benar, dan bahwa Tuhan 
memimpin serta mengarahkan para 
Pemimpin Utama yang memimpin di 
depan. Terkadang, mereka yang dari 
gerobak terakhir melihat samar-samar, 
dari kejauhan, ketika iman mereka 
bergelora paling kuat, kemuliaan- 
kemuliaan dari dunia selestial, namun 
itu tampak jauh sekali, dan penglihat-
an itu pun begitu cepat berlalu karena 

keinginan dan keletihan dan kepiluan 
dan terkadang keputusasaan senantia-
sa terus menghadang.

Ketika penglihatan itu memudar, 
hati mereka pun sedih. Tetapi mereka 
berdoa lagi dan terus maju, dengan 
sedikit pujian, dengan tidak banyak 
dorongan semangat, dan tidak pernah 
dengan sanjungan .… Namun dalam 
gerobak terakhir itu ada pengabdian 
dan kesetiaan serta integritas dan, jauh 
melampaui segala hal yang lain, iman 
terhadap para Pemimpin Utama dan 
dalam kuasa dan kebaikan Allah .…

Jadi melalui debu dan tanah, … 
mereka merayap sampai, melewati 
ngarai-ngarainya, lembah menyam-
but mereka untuk beristirahat dan 
pulang .…

Namun ratusan dari jiwa yang pem-
berani ini yang memiliki iman yang tak 
goyah dan keterampilan hebat belum 
mencapai perjalanan akhir mereka.

Brother Brigham [Young] seka-
li lagi memanggil mereka untuk 
melayani dalam kerajaan Allah dan 
mengutus mereka untuk bermukim 

MEREKA YANG 
DARI GEROBAK 
TERAKHIR
Dalam gerobak terakhir itu ada pengab-
dian  dan kesetiaan serta integritas dan, 
jauh melampaui segala hal yang lain, 
iman terhadap para Pemimpin Utama 
dan dalam kuasa Allah.

S A M P A I  K I T A  B E R T E M U  L A G I

di lembah-lembah, di dekat dan jauh, 
di area-area pegunungan yang luas 
tempat berlindung. Karenanya sekali 
lagi mereka menempatkan tim-tim 
lembu mereka pada kuk … dan 
memasangnya pada gerobak, dan 
perlahan-lahan melakukan perjalanan 
menyusuri lembah-lembah baru, seka-
li lagi percaya dengan iman yang utuh 
akan kebijaksanaan dan bimbingan 
ilahi dari para Musa mereka .…

Dan ribuan demi ribuan dari puluh-
an ribu ini, dari yang pertama hingga 
saat ini, semua yang dipilih oleh Allah, 
memenuhi pemanggilan dan tujuan 
akhir mereka sebagaimana Brother 
Brigham dan yang lainnya memenuhi 
pemanggilan dan tujuan akhir mere-
ka, dan Allah pun akan mempahalai 
mereka. Mereka adalah para pionir 
dalam perkataan dan pikiran dan 
tindakan serta iman, bahkan sama 
seperti mereka yang memiliki jabatan 
tinggi. Pembangunan dari permukim-
an di area lembah ini tidak dilakukan 
diam-diam oleh beberapa orang ter-
pilih namun oleh banyak sekali pionir 
dari banyak bangsa, yang datang dan 
bekerja dan membangun, dengan 
setia mengikuti para pemimpin mere-
ka yang dipanggil secara ilahi .…

Karena itu kepada jiwa-jiwa rendah 
hati dan luar biasa ini, … saya dengan 
rendah hati mengungkapkan kasih 
saya, respek saya, penghormatan  
khusyuk saya. ◼

Dari sebuah ceramah konferensi umum Oktober 
1947, “To Them of the Last Wagon” [Kepada Mere-
ka yang dari Gerobak Terakhir]. FO
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Oleh Presiden 
J. Reuben Clark Jr. 
(1871–1961)
Penasihat Pertama 
dalam Presidensi Utama
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Juga dalam Terbitan Ini
UNTUK DEWASA MUDA
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SATU-SATUNYA HAL YANG  

MENYELA-
MATKAN SAYA
Shuho menghadapi rasisme dan penolak-
an namun menemukan Injil dan belajar 
untuk memercayai orang-orang lagi.

KUAT  
di Sepanjang Minggu

Pojok  
Pertanyaan

Bagaimana sakramen dapat membantu 
Anda menjadi kuat di sepanjang minggu.

Kapankah anak-anak hendaknya 
mulai berpuasa?


