
Menemukan Jalan Saya 
Menuju Kemandirian,  
hlm. 32, 40–43
Bait Suci dan Sejarah Keluarga: 
Sebuah Undangan dari Presiden  
dan Sister Nelson, hlm. 14
Baru Saja Dibaptiskan? Anda  
Dapat Melayani di Bait Suci 
Sekarang, hlm. 20
Tiga Langkah untuk Menyelesaikan 
Konflik dalam Pernikahan, hlm. 22
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28 Menemukan Bantuan Setelah 
Kematian Nancy
Oleh Darren Wilcox

32 “Marilah Kita Menjadi Mandiri 
dan Berdikari.
Apa inisiatif kemandirian Gereja, 
dan bagaimana itu dapat mem-
bantu Anda?

DEPARTEMEN
8 Kita Berbicara Tentang Kristus: 

Belum Terlambat untuk 
Kesempatan Kedua
Oleh Amber Jensen

10 Mengajar dengan Cara 
Juruselamat: Seekor Gajah 
dalam Ruang Kelas
Oleh Jessica Griffith dan Richard M. 
Romney

38 Potret Iman: Ilir Dodaj

40 Suara Orang Suci Zaman Akhir

80 Sampai Kita Bertemu Lagi: 
Membantu Seseorang Hari Ini
Oleh Presiden Thomas S. Monson

Liahona, Oktober 2017

PESAN
4 Pesan Presidensi Utama: 

Menjadi Para Murid Sejati
Oleh Presiden Henry B. Eyring

7 Pesan Pengajaran Berkunjung: 
Merangkul dengan Kasih 
Mereka yang Tersesat

ARTIKEL UTAMA
14 Menyingkap Langit Melalui 

Pekerjaan Bait Suci dan 
Sejarah Keluarga
Oleh Presiden Russell M. Nelson dan 
Wendy W. Nelson
Permuliaan adalah urusan kelu-
arga. Hanya melalui tata cara 
penyelamatan dari Injil Yesus 
Kristus, keluarga-keluarga dapat 
dipermuliakan.

20 Ketahui Sebelum Anda Pergi: 
Pembaptisan Bait Suci
Oleh Heather J. Johnson
Sebagai anggota baru, Anda 
dapat segera menghadiri bait suci 
dengan rekomendasi bait suci 
penggunaan terbatas. Berikut 
adalah beberapa jawaban bagi 
pertanyaan yang mungkin Anda 
miliki sebelum Anda pergi.

22 Menyelesaikan Konflik dalam 
Pernikahan Anda
Oleh S. Brent Scharman
Ketika konflik-konflik disele-
saikan, pola-pola baru dapat 
menggantikannya.PADA KOVER

Fotografi oleh Leslie Nilsson.
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44 Lima Pelajaran untuk Dewasa 
Muda dari Para Rasul Muda
Oleh Matthew C. Godfrey
Apa yang dapat kita pelajari hari 
ini dari pengalaman beberapa 
Rasul pertama Pemulihan?

D E W A S A  M U D A

50 Karakter Seperti Kristus
Oleh Penatua David A. Bednar
Yesus, yang paling banyak mende-
rita, memiliki paling banyak belas 
kasihan bagi kita semua yang 
lebih sedikit menderita.

54 Bagaimana Pesan Konferensi 
Dapat Mengubah Kehidupan 
Anda
Oleh Hadley Griggs

58 Berpegang Erat
Oleh Lindsay Hiller
Teman-teman sebaya saya mene-
kan saya untuk minum minuman 
keras, tetapi kemudian seorang 
teman mengatakan sesuatu yang 
mengubah kehidupan saya.

60 Menghentikan Cetakan  
“Remaja Biasa”
Oleh Charlotte Larcabal
Ingin menyangkal stereotip?  
Sekarang saatnya untuk bangkit 
dan melakukan!

62 Poster: Bangkit dalam Iman

63 Jawaban dari Pemimpin Gereja: 
Bagaimana Mengenal Diri  
Sendiri
Oleh Presiden Henry B. Eyring

64 Pertanyaan dan Jawaban
Selain doa dan penelaahan tulis-
an suci, apa cara terbaik untuk 
memperkuat kesaksian saya?”

R E M A J A

66 Dari Paris ke Sapporo
Oleh Amie Jane Leavitt
Anak-anak di Prancis dan Jepang 
memiliki sesuatu untuk dinanti-
kan: sebuah bait suci baru!

68 Jawaban dari Seorang Rasul: 
Bagaimana Roh Kudus dapat 
menolong saya?
Oleh Penatua Robert D. Hales

69 Halaman Kita

70 Perjalanan Jane
Oleh Jessica Larsen
Tanpa perahu, bagaimana keluar-
ga Jane dapat pergi ke Nauvoo?

72 Sarah dan MRI
Oleh Juliann Doman
Sarah takut untuk melakukan 
MRI. Apa yang dapat dia lakukan 
untuk merasa lebih baik?

74 Tokoh Sejarah Gereja: Seorang 
Nabi Baru

75 Membantu, Satu Pensil Setiap 
Waktu
Oleh Caleb H.
Caleb ingin menolong para  
pengungsi—dan anak-anak  
lainnya juga!

76 Kisah Tentang Yesus: Yesus 
Mengunjungi Joseph Smith
Oleh Kim Webb Reid

79 Lembar Mewarnai: Sabat  
Adalah Hari yang Kudus

A N A K - A N A K

Pastikan apakah 
Anda dapat mene-
mukan Liahona 

yang tersembunyi 
dalam terbitan ini. 

Petunjuk: Terka-
dang bersenang-se-
nang disamarkan 

sebagai pelayanan!

44

66

58
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TOPIK DALAM TERBITAN INI
Nomor menunjukkan halaman pertama artikel.

Allah Bapa, 4, 7, 8, 14, 38, 
63, 76

Anggota baru, 20
Bait suci, 66, 69
Doa, 63, 64
Dukacita, 28
Firman Kebijaksanaan, 58
Hari Sabat, 79
Iman, 28, 32, 62
Kasih, 7
Kedamaian, 28
Kemandirian, 32, 40, 41, 

42, 43

Kematian, 28, 38
Kemuridan, 4
Kesaksian, 63, 64
Ketenagakerjaan, 32, 

41, 43
Kodrat ilahi, 60
Konferensi umum, 54
Pekerjaan bait suci, 14, 

20, 66
Pelayanan, 38, 75, 80
Penelaahan tulisan  

suci, 64
Penghiburan, 28, 72

Pengungsi, 75
Pernikahan, 22
Pertemuan dewan  

guru, 10
Pertobatan, 8
Roh Kudus, 68, 72
Sejarah Gereja, 44, 70, 

74, 76
Sejarah keluarga, 14
Tekanan teman  

sebaya, 58
Yesus Kristus, 28, 50, 76

LEBIH BANYAK LAGI DARING

Bacalah artikel-artikel  
dan kirimkan artikel  

Anda sendiri ke  

liahona .lds .org.

Kirimkan umpan balik ke 

Temukan pesan  
yang mengilhami dan  

dapat dibagikan  

Berlangganan di  
store .lds .org.

Atau kunjungi pusat  
distribusi, bertanya kepada 
pemimpin lingkungan, atau 
menelepon 1-800-537-5971 

(A.S. dan Kanada).

(dalam bahasa  
Inggris, Portugis, dan  

Spanyol) di  
facebook.com/liahona.

liahona@ ldschurch .org.
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4 L i a h o n a

Dalam setiap pertemuan sakramen, kita memiliki 
privilese berjanji kepada Bapa Surgawi bahwa  
kita akan selalu mengingat Juruselamat dan 

menepati perintah-perintah-Nya agar kita dapat memiliki 
Roh-Nya bersama kita (lihat Moroni 4:3; 5:2; A&P 20:77, 
79). Mengingat Dia akan selalu datang kepada kita secara 
alami sewaktu kita mengambil nama-Nya ke atas diri kita. 
Kita melakukannya dalam banyak cara tetapi khususnya 
ketika kita melayani orang lain dalam nama-Nya, memba-
ca firman kudus-Nya, dan berdoa untuk mengetahui apa 
yang Dia ingin kita lakukan.

Itu terjadi pada saya ketika saya melaksanakan pem-
baptisan seorang remaja putra. Saya tahu bahwa saya 
telah dipanggil oleh hamba yang ditahbiskan Juruse-
lamat sebagai seorang misionaris untuk mengajarkan 
Injil-Nya dan untuk bersaksi tentang Dia dan tentang 
Gereja-Nya yang sejati. Rekan misionaris saya dan saya 
telah berjanji kepada remaja putra tersebut bahwa dia 
akan dibersihkan melalui kuasa Pendamaian Yesus 
Kristus sewaktu dia bertobat dengan iman kepada  
Juruselamat dan dibaptiskan oleh salah seorang hamba 
yang diwenangkan-Nya.

Sewaktu saya mengangkat remaja putra tersebut keluar 
dari air di kolam pembaptisan, dia membisikkan di telinga 
saya, “Saya bersih, saya bersih.” Pada saat itu, saya teri-
ngat pembaptisan Juruselamat oleh Yohanes Pembaptis di 
Sungai Yordan. Bahkan lebih dari itu, saya teringat bah-
wa saya sedang melakukan pekerjaan keselamatan dari 

Juruselamat yang dibangkitkan dan hidup—dihadiri oleh 
Roh Kudus, sebagaimana Yohanes.

Bagi saya dan kita masing-masing, mengingat Juruselamat 
dapat menjadi lebih dari sekadar bersandar pada ingatan 
dari pengetahuan dan pengalaman kita bersama Dia. Kita 
dapat membuat pilihan-pilihan setiap hari yang mendekat-
kan kita kepada Dia saat ini.

Pilihan paling sederhananya mungkin membaca tulis-
an suci. Dengan melakukan ini, kita dapat memperoleh 
perasaan menjadi dekat kepada Dia. Bagi saya, kedekat-
an datang paling sering ketika saya membaca di Kitab 
Mormon. Di menit-menit pertama saya membaca dalam 
pasal-pasal di 2 Nefi, saya mendengar dalam benak saya 
suara-suara Nefi dan Lehi menggambarkan Juruselamat 
seolah-olah mereka mengenal Dia secara pribadi. Sebuah 
perasaan kedekatan datang.

Bagi Anda, tempat-tempat lain dalam tulisan suci mung-
kin secara khusus mendekatkan Anda kepada Dia. Tetapi 
di mana pun dan kapan pun Anda membaca firman Allah, 
dengan rendah hati dan maksud yang sungguh-sungguh 
untuk mengingat Juruselamat, Anda akan meningkatkan 
hasrat Anda untuk mengambil nama Dia ke atas diri Anda 
dalam kehidupan sehari-hari Anda.

Hasrat itu akan mengubah cara Anda melayani di 
Gereja Tuhan. Anda akan berdoa kepada Bapa Surgawi 
untuk bantuan dalam mengembangkan bahkan apa yang 
tampak bagi Anda sebuah pemanggilan yang tidak signi-
fikan. Bantuan yang akan Anda minta adalah kemampuan 

Oleh Presiden 
Henry B. Eyring
Penasihat Pertama 
dalam Presidensi 
Utama MENJADI PARA  

MURID SEJATI

P E S A N  P R E S I D E N S I  U T A M A
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MENGAJAR DARI PESAN INI

untuk melupakan diri Anda dan lebih 
berfokus pada apa yang Juruselamat 
inginkan bagi mereka yang karenanya 
Anda dipanggil untuk layani.

Saya telah merasakan tangan-Nya 
dan kedekatan-Nya dalam pelayanan 
saya bersama anak-anak kami ketika 
saya berdoa untuk mengetahui bagai-
mana membantu mereka menemukan 
kedamaian yang hanya dibawa oleh 
Injil. Pada saat-saat seperti itu, saya 
tidak begitu peduli tentang menjadi 
terlihat sebagai orangtua yang berha-
sil, tetapi saya sangat peduli terhadap 
keberhasilan dan kesejahteraan anak-
anak saya.

Hasrat untuk memberikan kepada 
mereka yang kita layani apa yang 
Juruselamat ingin berikan kepada 
mereka menuntun pada doa-doa yang 
adalah sebuah permohonan kepada 
Bapa Surgawi, sungguh-sungguh 
dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita 
berdoa dalam cara itu—dalam nama 
Juruselamat, dengan iman kepada-Nya 
—Bapa menjawab. Dia mengirim-
kan Roh Kudus untuk membimbing, 
menghibur, dan menyemangati kita. 

Karena Roh senantiasa membagikan 
kesaksian tentang Juruselamat (lihat 
3 Nefi 11:32, 36; 28:11; Eter 12:41), 
kemampuan kita untuk mengasihi 
Tuhan dengan segenap hati, pikiran, 
dan kekuatan bertambah (lihat Markus  
12:30; Lukas 10:27; A&P 59:5).

Berkat-berkat dari mengingat setiap 
hari dan aktif akan datang perlahan 

dan terus-menerus sewaktu kita mela-
yani Dia, mengenyangkan diri dengan 
firman-Nya, dan berdoa dalam iman 
atas nama-Nya. Dan dengan mengi-
ngat akan membentuk kita menjadi 
para murid sejati Tuhan Yesus Kristus 
dalam kerajaan-Nya di bumi ini—dan 
kemudian bersama Bapa-Nya dalam 
kemuliaan dunia yang akan datang. ◼

Presiden Eyring menasihati kita 
untuk mengingat Juruselamat 

selalu dengan membuat pilihan-
pilihan harian untuk mendekat 
kepada-Nya. Bersama mereka yang 
Anda ajar, Anda dapat membaca 
doa-doa sakramen, yang mengga-
risbawahi perjanjian untuk selalu 
mengingat Dia (lihat Moroni 4:3; 
5:2; A&P 20:77, 79). Pertimbang-
kan untuk mengundang mereka 

yang Anda ajar untuk menuliskan 
sebuah daftar hal-hal yang mereka 
dapat lakukan setiap hari untuk 
mengingat Juruselamat. Anda 
dapat juga mempertimbangkan 
untuk mengajak mereka untuk 
berdoa kepada Bapa Surgawi demi 
keberhasilan dan kesejahteraan 
satu sama lain. Pertimbangkan 
untuk berdoa bagi mereka dalam 
cara yang sama.



6 L i a h o n a

Banyak Kasih

Ketika kita membaca tulisan suci 
atau berdoa, kita dapat mera-

sakan betapa banyak kasih Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus bagi 
kita. Warnailah satu hati setiap kali 
Anda berdoa atau membaca tulisan 
suci Anda. Apa lagi yang dapat 
Anda lakukan untuk merasa dekat 
dengan Bapa Surgawi dan Yesus?

Teman, tugas rumah, PR, Televisi—
begitu banyak hal yang menyita 

perhatian kita. Tetapi setiap minggu, 
kita berjanji kepada Bapa Surgawi 
“bahwa [kita] selalu mengingat [Putra-
Nya, Yesus Kristus]” (A&P 20:79).

Presiden Eyring mengatakan bahwa 
kita dapat “membuat pilihan-pilihan  
setiap hari” yang menolong kita mengi-
ngat Juruselamat. Pertimbangkan untuk 
membuat sebuah gol bulan ini untuk 
lebih mengingat Juruselamat setiap 
hari. Anda dapat membuat kalender 
dan bertekad untuk melakukan satu 

REMAJA

ANAK-ANAK

hal per hari. Presiden Eyring membuat 
daftar hal-hal seperti membaca tulisan 
suci, berdoa dalam iman, dan melayani 
Juruselamat serta orang lain. Ada juga 
menulis jurnal, menghadiri pertemu-
an Gereja, mendengarkan konferensi 
umum, pergi ke bait suci, menyanyikan 
lagu pujian—daftarnya masih berlanjut! 
Sewaktu kita mengingat Juruselamat 
setiap hari, Presiden Eyring berjanji 
bahwa “berkat-berkat … akan datang 
perlahan dan terus-menerus … [dan] 
akan membentuk kita menjadi para 
murid sejati Tuhan Yesus Kristus.”

Mengingat Tuhan Setiap Hari
O K T O B E R
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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

Merangkul 
dengan Kasih 
Mereka yang 
Tersesat

“Kenyataannya tidak ada kelu-
arga yang sempurna …,” ujar 
Presiden Dieter F. Uchtdorf, 
Penasihat Kedua dalam Presi-
densi Utama. “Apa pun masalah 
yang keluarga Anda hadapi, apa 
pun yang harus Anda lakukan 
untuk mengatasinya, awal dan 
akhir dari solusi itu adalah kasih 
amal, kasih murni Kristus.” 1

Bagi mereka yang tidak ber-
peran serta sepenuhnya dalam 
Injil, Linda K. Burton, mantan 
Presiden Umum Lembaga Per-
tolongan, menuturkan: “Bapa 
Surgawi mengasihi semua anak-
Nya .… Di mana pun mereka 
berada—di dalam atau di luar 
jalur—Dia ingin mereka kembali 
pulang.” 2

“Betapa pun tersesatnya 
[anak-anak Anda], … sewak-
tu Anda bercakap-cakap atau 
berbicara kepada mereka, 
janganlah melakukannya dalam 
kemarahan, janganlah melaku-
kannya dengan kasar, dalam roh 
yang menghukum,” ajar Presiden 
Joseph F. Smith (1838–1918). 
“Berbicaralah kepada mereka 
dengan baik-baik.” 3

Penatua Brent H. Nielson  
dari Tujuh Puluh mengulangi 
petunjuk Juruselamat kepada  
mereka yang memiliki 10 keping 
dirham dan kehilangan yang 
satu: “Carilah sampai Anda 
menemukannya. Ketika yang 
hilang itu adalah putra atau putri 
Anda, saudara lelaki atau sauda-
ra perempuan Anda, … setelah 
semua yang kita lakukan, kita 
mengasihi orang itu dengan sege-
nap hati kita .…

Semoga Anda dan saya mene-
rima wahyu untuk mengetahui 
bagaimana dengan paling baik 
memahami mereka dalam kehi-
dupan kita yang tersesat dan, 
apabila perlu, memiliki kesabar-
an dan kasih Bapa kita di Surga 
serta Putra-Nya, Yesus Kristus, 
sewaktu kita mengasihi, meng-
awasi, dan menanti anak yang 
hilang.” 4

Presiden Henry B. Eyring, 
Penasihat Pertama dalam Presi-
densi Utama, menuturkan: “Saya 
telah berdoa dengan iman agar 

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

Pertimbang-
kanlah yang 

Berikut

Bagaimana 
kita dapat 

terus menun-
jukkan kasih 
amal kepada 
mereka yang 
tidak ingin 

menjalankan 
asas-asas 

Injil?

CATATAN
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Pujian Terhadap 

Mereka yang Menyelamatkan,”  
Liahona, Mei 2016, 79, 80.

 2. Linda K. Burton, dalam Sarah  
Jane Weaver, “Sister Burton, Sister 
Wixom Visit Church’s Pacific  
Area,” Church News, 2 April 2013,  
lds .org/ church/ news.

 3. Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: 
Joseph F. Smith (1998), 265.

 4. Brent H. Nielson, “Menanti Anak yang 
Hilang,” Liahona, Mei 2015, 103.

 5. Henry B. Eyring, “Kepada Cucu-Cucu 
Saya,” Liahona, November 2013, 71.

seseorang yang saya kasihi akan 
mencari dan merasakan kuasa 
Pendamaian. Saya telah berdoa 
dengan iman agar malaikat- 
manusia akan datang untuk 
menolong mereka, dan mereka 
datang.

Allah telah merancang 
untuk menyelamatkan setiap 
anak-Nya.” 5

Tulisan Suci dan Informasi Tambahan
Matius 18:12; Alma 31:35;  
3 Nefi 13:32; A&P 121:41–42
reliefsociety .lds .org

Iman  
Keluarga 

Pertolongan
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Sandra adalah seorang siswa di 
kelas Bahasa Inggris tingkat lanjut. 

Beberapa minggu dalam tahun ini, 
dia tidak mengerjakan PR atau proyek 
apa pun. Dia hanya melamun di bang-
kunya. Dia mengarang alasan-alasan 
mengapa dia tidak menyelesaikan 
tugas-tugasnya, dan dia tidak menun-
jukkan perilaku atau usaha yang 
diperlukan untuk berhasil dalam kelas 
yang menuntut ini.

Pembimbingnya dan saya memu-
tuskan untuk menjadwalkan perte-
muan dengan Sandra, ayahnya, dan 
beberapa guru lainnya untuk menen-
tukan apa arahan yang harus dia 
ambil: haruskah dia keluar dari kelas 
tingkat lanjutnya dan mengambil kelas 
standar saja? Yang paling penting ada-
lah pertanyaan yang tak terucapkan 
yang membebani benak kami semua: 
dapatkah kami menemukan cara 
untuk menolong Sandra berhasil?

Meyakini bahwa Sandra telah diberi 
banyak kesempatan untuk berhasil 
namun alih-alih telah memilih untuk 
gagal, saya pergi ke pertemuan 
dengan perasaan sangat putus asa. 
Diam-diam saya berharap dia memu-
tuskan untuk keluar dari kelas saya 
sehingga saya tidak perlu mengkha-
watirkannya lagi. Saya merasa telah 
melakukan semampu yang dapat 
saya lakukan dan itu sudah sangat 
terlambat.

orangtua-guru di mana para orangtua 
secara verbal menegur anak-anak 
mereka di depan para guru dan pem-
bimbing, memarahi mereka karena 
kemalasan, kurang perhatian, dan 
kurang motivasi. Saya bersiap diri 
untuk mendengar itu lagi.

Namun yang saya dengar justru 
mengejutkan saya. Ayah Sandra yang 
rendah hati berpaling kepada putrinya, 
yang berusia 16 tahun yang sedang 
menangis, yang terbebani oleh rasa 
malu serta penyesalan dan berkata 
kepadanya, “Belum terlambat. Belum 
terlambat bagi kamu untuk berhasil. 
Sungguh, ini belum terlambat.”

Saya meninggalkan pertemuan 
dengan rasa syukur atas reaksi penuh 
kasih namun khawatir bahwa dia 
tidak memiliki gagasan akan apa yang 
diperlukan oleh putrinya untuk lulus 
dari kelas ini. Itu tampak mustahil. 
Kabar datang kemudian bahwa dia 
memutuskan untuk keluar dari kelas 
sejarah tetapi tidak dari kelas Bahasa 
Inggris saya.

Kemudian pada hari itu saya berlu-
tut dalam doa, memikirkan kelemahan 
saya sendiri dan memohon peng-
ampunan dari Bapa Surgawi saya, 
menyadari betapa banyak saya harus 
belajar dari ayah Sandra. Perasaan 
tidak aman dan tidak mampu terka-
dang dalam kehidupan saya sendiri 
telah membuat saya bertanya-tanya 

K I T A  B E R B I C A R A  T E N T A N G  K R I S T U S

BELUM TERLAMBAT UNTUK 
KESEMPATAN KEDUA
Oleh Amber Jensen

Dalam pertemuan, bahasa tubuh 
Sandra mengungkapkan bahwa dia 
terlalu meragukan kemampuannya 
untuk berhasil. Dia menatap meja 
sewaktu saya menceritakan kembali 
kegagalannya di kelas Bahasa Inggris. 
Sewaktu guru sejarahnya menegaskan 
bahwa Sandra juga gagal di kelasnya, 
tubuhnya merosot semakin ke bawah 
di kursinya dan saya dapat melihat air 
mata mengalir di wajahnya.

Menghimpun belas kasihan, saya 
menjelaskan kepadanya dan ayah-
nya bahwa jika Sandra ingin berhasil 
dalam kelas-kelas yang menuntut ini, 
dia harus mengubah perilaku yang 
telah membuatnya terbenam dalam 
lubang ini dan bahwa itu akanlah 
sangat sulit.

Sebuah Pesan dari Ayahnya
Pembimbingnya kemudian ber-

alih kepada ayah Sandra, seorang 
pria dengan sedikit pendidikan yang 
tampak tidak nyaman dengan lingkup 
sekolah. Pembimbing bertanya kepa-
danya apakah dia memiliki pertanya-
an apa pun kepada para guru. Dia 
mengatakan tidak dan berterima kasih 
untuk apa yang telah kami lakukan 
bagi Sandra. Tetapi kemudian dia 
berkata bahwa dia memiliki sesuatu 
untuk dikatakan kepada putrinya.

Hati saya merasa tegang. Saya telah 
menghadiri beberapa pertemuan 

Ayah dari salah seorang siswa saya yang bergumul memberi tahu putrinya, “Belum 
terlambat bagi kamu untuk berhasil.” Tuhan memberi kita pesan yang sama.
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apakah saya layak atau patut memper-
oleh kesempatan kedua. Di saat-saat 
itu, Tuhan, seperti ayah Sandra, memi-
lih untuk tidak memarahi saya namun 
alih-alih meyakinkan kembali: “Belum 
terlambat, putri-Ku. Belum terlambat.”

Pesan Injil
Seberapa sering kita memercayai 

pesan dari si lawan bahwa kita tidak 
memiliki harapan? Namun para nabi 
memberi tahu sebaliknya. Yesaya 
memaklumkan, “Baiklah ia kembali 
kepada Tuhan, maka Dia akan menga-
sihaninya, dan kepada Allah kita sebab 
Ia memberi pengampunan dengan 
limpahnya” (Yesaya 55:7). Mormon 
menambahkan kesaksiannya: “Sesering 
mereka bertobat dan mengupayakan 
pengampunan, dengan maksud yang 
sungguh-sungguh, mereka diampuni” ILU

ST
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(Moroni 6:8). Sukacita Injil adalah bah-
wa tidaklah pernah terlambat. Karena 
sesering kita mengupayakan pengam-
punan, penebusan Tuhan akan mem-
perkenankan kita memulai kembali.

Sandra, dengan motivasi memulai 
kembali, membuat perubahan secara 
perlahan namun signifikan. Transfor-
masi ini tidaklah mudah—diperlukan 
upaya harian untuk mengatasi kebi-
asaan buruknya—tetapi dia melihat 
pahala dari upayanya sewaktu nilai-
nya secara bertahap meningkat.

Dari perspektif Injil, nilai akhir kita 
tidak akan dipengaruhi oleh berapa 
lama kita terjatuh atau seberapa dalam 
kita membenamkan diri dalam sebuah 
lubang. Alih-alih, Tuhan akan meng-
hakimi kehidupan kita berdasarkan 
apa arah yang kita tuju, bagaimana 
kita telah bertobat, dan seberapa 

besar kita telah bersandar pada Pen-
damaian Tuhan.

Dalam pemahaman saya yang 
terbatas, saya telah meragukan 
kemampuan Sandra untuk mengatasi 
kesalahan masa lalunya. Sebalik-
nya, Bapa kita yang sempurna tidak 
pernah kehilangan harapan kepada 
kemampuan anak-anak-Nya untuk 
mencapai keselamatan melalui disem-
purnakan dalam Kristus. Tidaklah 
menjadi soal seberapa jauh kita pergi; 
Dia akan selalu mencari yang satu. 
Tuhan meminta kita untuk tidak lagi 
mengembara sebagai orang asing 
dalam dosa namun alih-alih untuk 
mencari Dia dalam harapan dan 
menikmati berkat-berkat dari Penda-
maian-Nya yang tak terbatas. Sung-
guh, tidaklah pernah terlambat. ◼
Penulis tinggal di Virginia, AS.
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Oleh Jessica Griffith dan  
Richard M. Romney
Majalah Gereja

Miswakhe Sitole menghadapi 
sebuah tantangan. Sebagai presi-

den Sekolah Minggu lingkungan, dia 
memiliki tanggung jawab yang dibe-
rikan Allah untuk membantu mening-
katkan pembelajaran dan pengajaran 
Injil di lingkungan.1

Tetapi para anggota di lingkungan-
nya di Johannesburg, Afrika Selatan, 
memiliki, dalam beberapa kasus, latar 
belakang dan ekspektasi yang jauh 
berbeda. Sebagian sangat berpen-
didikan; yang lainnya tidak. Banyak 
yang telah diajarkan bahwa tempat 
seorang siswa adalah untuk mende-
ngar, bukan untuk berbicara. Yang 
lain menghadapi tantangan kebudaya-
an yang sulit bahwa baik pria mau-
pun wanita hendaknya terlibat dalam 

pengajaran di Gereja dan di rumah.
“Kami juga memiliki orang-orang 

yang berbicara bahasa yang berbeda,” 
Brother Sitole menuturkan. “Tetapi 
Roh ingin membisiki setiap orang.”

Ketika pertemuan dewan guru dan 
Mengajar dengan Cara Juruselamat 
diperkenalkan tahun lalu, lingkung-
an-lingkungan dan cabang-cabang 
di seluruh Gereja mulai mengadakan 
pertemuan dewan guru untuk mem-
bahas, belajar tentang, dan memprak-
tikkan apa artinya mengajar dengan 
cara Juruselamat.

Saat itulah Brother Sitole mulai 
melihat bagaimana pertemuan dewan 
guru dapat memberkati lingkungan-
nya. Tantangan kebudayaan dapat 
diatasi, peran serta kelas dapat diting-
katkan, dan perbedaan perspektif 
para anggota dapat menjadi berkat.

Seperti banyak orang lainnya di 

SEEKOR GAJAH DALAM RUANGAN KELAS

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

Pertemuan dewan guru tidak hanya mengubah cara kita mengajar;  
itu mengubah cara kita belajar.

seluruh dunia, Brother Sitole menya-
dari bahwa Tuhan tidak mengguna-
kan pertemuan dewan guru hanya 
untuk mengubah cara kita mengajar; 
Dia juga menggunakannya untuk 
mengubah cara kita belajar.

Seekor Gajah dengan Keunikan
Salah satu penemuan paling mena-

rik bagi Brother Sitole adalah bahwa 
sewaktu para guru memberdayakan 
para siswa untuk berperan serta 
dalam pembelajaran mereka sendiri, 
setiap orang mendapat manfaat dari 
pandangan yang diperluas yang dise-
diakan oleh perspektif yang berbeda.

Pemahaman itu datang kepada 
Brother Sitole selama pertemuan 
dewan guru, ketika seorang anggota 
lingkungan membagikan perumpa-
maan tentang beberapa pria tunanetra 
dan seekor gajah, hanya dengan 

KipasDindingTali
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keunikan. Perumpamaan itu menceri-
takan bagaimana enam pria tunanetra 
masing-masing menggambarkan see-
kor gajah secara berbeda (kaki seperti 
tiang, ekor seperti tali, belalai seperti 
penyemprot air, dan seterusnya) kare-
na masing-masing memegang bagian 
yang berbeda.2

“Seumpama gajah itu mewakili 
pengajaran Injil,” Brother Sitole menu-
turkan. “Maka kita perlu memam-
pukan setiap anggota kelas untuk 
membagikan perspektif mereka, agar 
bersama-sama kita mendapatkan 
pemahaman yang sama tentang bagai-
mana Injil memberkati kita semua.”

Itulah sebabnya para guru di ling-
kungan Brother Sitole selalu duduk 
mengelilingi meja selama pertemuan 
dewan guru—untuk memfasilitasi 
pembahasan. “Itu mengingatkan kami 
bahwa setiap orang memiliki suara 
yang setara,” ujarnya.

Sesuai Kebutuhan Mereka
Di Tokyo, Jepang, Natsuko Soeji-

ma merasa ragu dia dapat mengajar 
dengan baik. “Ketika saya dipanggil 

untuk menjadi guru Sekolah Minggu 
remaja,” tuturnya, “Saya memberi tahu 
uskup saya bahwa saya akan takut. 
Tetapi dia berkata panggilan ini dari 
Allah, maka saya menerimanya.”

Sebagai sebuah kelompok, kelas 
itu mengintimidasinya karena tantang-
an-tantangan individu yang mereka 
berikan. Dua dari remaja memiliki 
cacat pendengaran. Beberapa anggota 
kelas yang telah pindah ke Jepang 
dari negara lain berbicara hanya baha-
sa Inggris. Dia juga ketakutan dengan 
perbedaan usia antara dia dan para 
anggota kelas.

Kemudian, dalam pertemuan 
dewan guru, Sister Soejima menemu-
kan sebuah jawaban. “Kami berbicara 
mengenai mengasihi setiap anggota 
kelas, mempelajari nama mereka, 
berdoa bagi mereka satu per satu, dan 
mengajar—dibimbing dengan Roh—
sesuai dengan kebutuhan mereka,” dia 
menjelaskan, “maka itulah yang mulai 
saya lakukan.” Dia juga melakukan 
sesuatu yang dia pelajari dari dewan 
itu: “Saya menggunakan bahasa yang 
menyampaikan kasih saya.”

Hasilnya? “Hati saya berubah. Saya 
mulai merasakan kasih sayang bagi 
para siswa saya. Saya peduli terhadap 
mereka yang tidak hadir dan berdoa 
bagi mereka juga. Segera setelah satu 
pelajaran berakhir, saya mulai ber-
siap untuk yang berikutnya, untuk 
memiliki waktu memikirkan tentang 
kesempatan pengajaran. Saya diliputi 
dengan sukacita.”

Jawaban Spesifik
Brad Wilson, seorang presiden 

Sekolah Minggu di Minnesota, AS, 
memastikan para guru di pertemuan 
dewan guru tidak pergi sampai mere-
ka telah membahas bagaimana mere-
ka akan berubah karena apa yang 
telah mereka pelajari.

“Kami mengikuti garis besar yang 
disediakan dalam Mengajar dengan 
Cara Juruselamat,” tutur Brother 
Wilson. “Kami membahas penga-
laman para guru, kemudian kami 
membahas salah satu topik yang 
disarankan. Sebagai fasilitator, saya 
mengajukan pertanyaan dan mering-
kas pemikiran-pemikiran. Kemudian 

TombakSlangTiang
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kami mempraktikkan implementa-
sinya. Kami membentuk kelompok-
kelompok kecil dan membahas, ‘Apa 
yang akan saya lakukan secara berbe-
da karena pertemuan kita hari ini?’”

Ron Goodson, seorang instruktur 
kuorum diaken dalam lingkungan yang 
sama, menuturkan dia terkesan untuk 
melihat bagaimana Brother Wilson 
“melatih” dewan. “Kami berbicara 
tentang bagaimana Juruselamat akan 
mengajar,” dia menuturkan. “Kemudian 
sewaktu Anda merasakan Roh, Anda 
berpikir, ‘Inilah sesuatu yang harus saya 
coba dengan kelas saya.’ Memikirkan 
tentang Juruselamat mengubah pende-
katan Anda. Itu tidak lagi menjadi ‘Saya 

harus mempersiapkan sebuah pelajar-
an,’ tetapi lebih mengenai, ‘Apa yang 
para diaken ini perlukan dan bagaima-
na saya dapat membantu memberikan 
hal itu kepada mereka?’”

Dia ingat menulis di jurnalnya, 
“Saya menghadiri pertemuan dewan 
guru hari ini, dan inilah yang saya per-
lu lakukan.” Kenyataannya, jurnalnya 
dipenuhi catatan semacam itu. Dia 
sekarang bersiap lebih awal: “Mulailah 
lebih awal dan Anda mendapatkan 
bisikan sepanjang minggu.” Dia berta-
nya kepada para diaken apa yang ter-
jadi dalam kehidupan mereka: “Saya 
lebih efektif dalam menolong mereka 
ketika saya mengenal mereka lebih 

baik.” Dan dia mengundang para 
diaken untuk membantu mengajar: 
“Sewaktu mereka mengajar, mereka 
juga belajar dengan lebih baik.” 3

Saya Terus Menyanyi
“Dalam dewan kami, kami berbi-

cara tentang bagaimana musik dapat 
mengundang Roh,” ujar Jocelyn 
Herrington, seorang guru Pratama 
di lingkungan Minnesota yang sama. 
“Waktu itu saya sedang mengajar 
kelas Matahari. Saya pikir, ‘Saya akan 
menyanyi sementara mereka mewar-
nai, dan itu akanlah menyenangkan.’ 
Saya mulai menyanyi, dan mereka 
semua berhenti dan mendengarkan. 

INFORMASI LEBIH LANJUT
Untuk belajar lebih lanjut tentang pertemuan dewan guru dan 
Mengajar dengan Cara Juruselamat, kunjungi teaching .lds .org.
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Maka saya terus menyanyi. Itu menda-
tangkan Roh, dan ketika saya selesai, 
mereka bersikap khidmat, menanti-
kan saya untuk berbicara. Kami telah 
berbicara mengenai itu [dalam dewan] 
juga, untuk membagikan kesaksian 
Anda ketika kesempatan datang. Maka 
saya membagikan kesaksian dalam 
kata-kata yang dapat mereka pahami.”

Sister Herrington menuturkan dia 
menghargai para guru Pratama diser-
takan dalam pertemuan dewan. “Kami 
berbicara tentang mengajar orang 
dewasa,” dia menuturkan, “tetapi 
kemudian Brother Wilson akan menga-
takan, ‘Bagaimana dengan mengajar 
remaja? Bagaimana dengan mengajar 
anak-anak?’ Dia mengembalikan per-
hatian kami bahwa semua rentang usia 
yang berbeda ada di sana.”

Dari Dewan ke Dewan
Adam Martin, seorang presiden 

Sekolah Minggu lingkungan di 
Calgary, Alberta, Kanada, menutur-
kan dia menghargai saran dari dewan 
lingkungan. “Presiden Lembaga Perto-
longan atau presiden kuorum penatua 
akan mengatakan, ‘Kami ingin guru 
berfokus pada ini,’ maka kami menge-
mukakan ini dalam [pertemuan] 
dewan guru,” tuturnya.

Ketika pertemuan dewan guru 
pertama kali dimulai, para guru tidak 
tahu pasti apa yang diharapkan, maka 
dia menyampaikan banyak ajakan 
pribadi dan memperkenalkan materi- 
materi pelatihan yang tersedia di 
teaching .lds .org. “Sekarang bolanya 
bergulir,” tuturnya. “Mereka tahu itu 
adalah tempat untuk membahas apa 
yang terjadi.”

Salah satu pertemuan baru-baru ini 
berfokus pada mengikuti Roh. “Kami 
berbicara tentang bersiap dengan baik 
tetapi tidak mengkhawatirkan tentang 
mengajarkan semuanya,” tuturnya. 
“Seorang sister berkata dia telah selalu 

merasa perlu untuk membicarakan 
semua butir dalam rencana pelajar-
annya. Anda dapat melihat dia mulai 
memahami bahwa tidak perlu untuk 
mengajarkan semuanya ketika kami 
berbicara tentang mengikuti ilham 
sewaktu Anda membimbing sebuah 
pembahasan.”

Menemukan Solusi Bersama
Setiap situasi pengajaran mencakup 

kesempatan, tantangan, dan potensi 
berkat-berkat sendiri. Itulah menga-
pa dewan adalah efektif, karena itu 
memungkinkan para guru, dengan 
bantuan dari Roh untuk mencari dan 
menemukan jawaban dari tantangan-
tantangan spesifik mereka.

Geoffrey Reid, seorang presiden 
Sekolah Minggu pasak di Arizona, AS, 
mengatakan pertemuan dewan guru 
berhasil paling baik ketika para guru 
memahami bahwa tujuan mereka 
adalah untuk berembuk: “Kemudian 
mereka melihat bahwa mereka dapat 
saling membantu.”

Pasak, ujarnya, berfokus menolong 
para guru beralih dari berpikir, “Apa-
kah saya melakukannya dengan baik?” 
ke berpikir, “Bagaimana pesan ini 
telah diterima?”

Marisa Canova, seorang guru  
Pratama di pasak, mengatakan bah-
wa dalam menanggapi bisikan yang 

PERUBAHAN PADA  
PERTEMUAN HARI  
MINGGU DI TAHUN 2018
Mulai Januari, perubahan akan 
terjadi pada pertemuan Imamat 
Melkisedek dan Lembaga Pertolong-
an. Perubahan ini berdasarkan pada 
apa yang para anggota telah pelajari 
dalam pertemuan dewan guru. 
Sebuah penjelasan tentang perubah-
an ini, mencakup materi-materi pela-
jaran baru, akan diberikan—mulai 
bulan depan—dalam majalah edisi 
konferensi, di aplikasi Gospel Library 
[Perpustakaan Injil], dan di LDS .org.

dia rasakan dalam dewan guru, dia 
sekarang mendorong anggota kelas 
Pemberani usia 8 untuk saling men-
doakan. Itu efektif, tetapi mungkin itu 
tidak berhasil dengan cara yang sama 
untuk kelas dewasa. “Berdoa bagi 
setiap anggota dalam kelas Ajaran Injil 
yang besar mungkin akan berlebihan,” 
tuturnya. “Untungnya, para guru itu 
berkata, ‘Bagaimana menurut Anda 
kita dapat menyesuaikan hal itu bagi 
kelas kita?’ Dan kami menemukan 
solusinya bersama.

“Apa yang saya hargai mengenai 
pertemuan dewan guru,” tuturnya, 
“adalah bahwa itu memberi kami 
waktu untuk merenungkan tentang 
bagaimana kami melakukannya dan 
apa yang kami lakukan. Adalah mem-
bantu untuk mendapatkan dukungan 
dan umpan balik, merasakan bahwa 
Anda semua bekerja menuju gol yang 
sama. Saya juga menyukai perbedaan 
perspektif yang banyak orang bawa 
dalam pembahasan. Itu membantu 
saya memikirkan hal-hal yang tentu 
saja tidak akan terpikir oleh diri saya 
sendiri.”

Sewaktu kita berperan serta dan 
berbagi dalam pertemuan dewan ting-
gi, visi kita tentang gajah yang disebut 
“pengajaran Injil” mulai menjadi lebih 
jelas. Seperti Brother Sitole di Afrika, 
banyak anggota di seluruh Gereja 
menemukan bahwa sewaktu kemam-
puan kita untuk mengajar dengan cara 
Juruselamat meningkat, itu mengubah 
tidak saja cara kita mengajar tetapi 
juga cara kita belajar. ◼
CATATAN
 1. Lihat Buku Pegangan 2: Mengelola Gereja 

(2010), 12.2.2.
 2. Perumpamaan ini dicakup dalam Dieter F. 

Uchtdorf, “Apakah Kebenaran Itu?” (Kebak-
tian Church Educational System untuk 
dewasa muda, 13 Januari 2013), broadcasts 
.lds .org;dan Dieter F. Uchtdorf, “Apakah 
Kebenaran Itu?” Friend, Maret 2017, 2.

 3. Untuk saran lebih lanjut, lihat Brian K. 
Ashton, “Helping Youth Teach,” Liahona, 
Agustus 2016, 24–25.
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“Banyak [roh] yang bersemangat menantikan teman-
teman mereka yang masih hidup untuk melakukan 
pelayanan bagi mereka di bait suci.” Kakek buyut saya 
yang telah meninggal mengatakan ketika dia menam-
pakkan diri kepada kakek saya A. C. Nelson.
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Presiden Nelson: Ketika kakek saya A. C. Nelson masih seorang sua-
mi dan ayah muda, baru berusia 27 tahun, ayahnya meninggal. Seki-
tar tiga bulan kemudian, ayahnya yang telah meninggal, kakek buyut 

saya, datang mengunjungi dia. Tanggal kunjungan itu adalah pada malam 
hari tanggal 6 April 1891. Kakek Nelson sedemikian terkesan dengan kun-
jungan ayahnya sehingga dia menuliskan pengalaman itu dalam jurnalnya 
bagi keluarga dan temannya.

“Saya berada di tempat tidur ketika Ayah memasuki ruangan,” Kakek 
Nelson menulis. “Dia datang dan duduk di sisi tempat tidur. Dia berka-
ta, ‘Putraku, karena Ayah memiliki sedikit waktu luang, Ayah menerima 
izin untuk datang dan mengunjungimu selama beberapa menit. Ayah 
merasa baik, putraku, dan memiliki banyak untuk dilakukan sejak Ayah 
meninggal.’”

Ketika Kakek Nelson bertanya kepadanya apa yang dia sedang laku-
kan, ayahnya menjawab bahwa dia sedang sibuk mengajarkan Injil Yesus 
Kristus di dunia roh.

“Kamu tidak dapat membayangkan, putraku, betapa banyak roh di sana, 
di dunia roh, yang belum menerima Injil,” tuturnya. “Tetapi banyak yang 
menerimanya, dan sebuah pekerjaan besar sedang dirampungkan. Banyak 
yang bersemangat menantikan teman-teman mereka yang masih hidup 
untuk melakukan pelayanan bagi mereka di bait suci.”

Kakek Nelson memberi tahu ayahnya, “Kami bermaksud pergi ke bait 
suci dan dimeteraikan kepada Ayah, sesegera mungkin.”

Oleh Presiden 
Russell M. Nelson
Presiden Kuorum 
Dua Belas Rasul
Dan oleh Wendy W.  
Nelson

Sepanjang presentasi mereka di Roots Tech 2017, 
Presiden Russell M. Nelson dan istrinya, Wendy, 

mengajak para Orang Suci Zaman Akhir untuk dengan 
doa yang sungguh-sungguh memikirkan pengurbanan 
apa yang dapat mereka buat untuk melakukan lebih 

banyak pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga.
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Kakek buyut saya menanggapi: “Itu, putraku, adalah 
sebagian mengapa Ayah datang mengunjungimu. Kita 
masih akan membangun sebuah keluarga dan hidup di 
sepanjang kekekalan.”

Kemudian Kakek Nelson bertanya, “Ayah, apakah Injil 
yang diajarkan oleh Gereja ini benar?”

Ayahnya menunjuk pada sebuah gambar Presidensi  
Utama yang terpampang di dinding kamar tidur itu.

“Putraku, sepasti kamu melihat gambar itu, sepasti itu 
Injil adalah benar. Injil Yesus Kristus memiliki di dalam-
nya kuasa penyelamatan setiap pria dan wanita yang mau 
mematuhinya, dan tidak ada cara lain mereka dapat pernah 
memperoleh keselamatan dalam kerajaan Allah. Putraku, 
senantiasalah berpegang pada Injil. Jadilah rendah hati, 
jadilah penuh doa, jadilah tunduk pada imamat, jadilah 
benar, jadilah setia pada perjanjian yang telah kamu buat 
dengan Allah. Jangan pernah melakukan apa pun yang 
akan mengecewakan Allah. Oh, betapa Injil adalah sebuah 
berkat. Putraku, jadilah anak yang baik.”

Sister Nelson: Saya menyukai semua J itu Jadilah ren-
dah hati, jadilah penuh doa, jadilah tunduk pada imamat, 
jadilah benar, jadilah setia pada perjanjian yang telah kamu 
buat dengan Allah .… Jadilah anak yang baik.” Enam J itu 
dibawa oleh kakek buyut Anda yang telah meninggal. Dia 

sungguh-sungguh terdengar seperti Presiden Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) dengan enam J-nya.1

Presiden Nelson: Benar, bukankah demikian? Adalah 
sangat berharga bagi saya bahwa kakek saya meninggalkan 
catatan itu bagi kami. Kami belajar bahwa anak-anak ayah-
nya kemudian dimeteraikan kepadanya. Maka alasan untuk 
kunjungannya telah tercapai.

Roh Elia
Presiden Nelson: Sebuah nama besar yang penting 

dalam tulisan suci menjelaskan mengapa keluarga sedemi-
kian penting. Nama itu adalah Elia. EL-I-JAH [ELIA] dalam 
bahasa Ibrani secara harfiah berarti “Yehova adalah Allahku.” 2 
Pikirkanlah hal itu! Yang tertanam dalam nama Elia adalah 
istilah Ibrani untuk Bapa dan Putra.

Sister Nelson: Elia adalah nabi terakhir yang meme-
gang kuasa pemeteraian dari Imamat Melkisedek sebelum 
masa Yesus Kristus. Misi Elia adalah untuk memalingkan 
hati anak-anak kepada leluhur, dan hati leluhur kepada 
anak-anak, agar mereka dapat dimeteraikan, atau jika tidak 
demikian “seluruh bumi akan sepenuhnya dilenyapkan 
pada kedatangan-Nya” ( Joseph Smith—Sejarah 1:39; pene-
kanan ditambahkan). Itu bahasa yang cukup keras.

Presiden Nelson: Saya senang memikirkan tentang 
roh Elia sebagai “perwujudan dari Roh Kudus yang  
membagikan kesaksian tentang kodrat ilahi keluarga.” 3 
Menurut Penuntun bagi Tulisan Suci “Kuasa Elia adalah 
kuasa pemeteraian imamat yang melaluinya apa yang 
terikat atau terlepas di bumi terikat atau terlepas di dalam 
surga” (“Elia”)

Sister Nelson: Maka ketika kita mengatakan bahwa 
roh Elia bergerak di atas orang-orang untuk mendorong 

A. C. Nelson, kakek dari  
Presiden Russell M. Nelson.
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mereka mencari keluarga mereka yang telah 
meninggal, kita sungguh-sungguh mengatakan 
bahwa Roh Kudus membisikkan kepada kita 
untuk melakukan hal-hal yang akan memung-
kinkan keluarga-keluarga untuk dimeteraikan 
secara kekal.

Presiden Nelson: Adalah luar biasa untuk 
memalingkan hati anak-anak kepada leluhur 
mereka dengan menceritakan kisah sejarah 
keluarga yang penting dengan cara yang dapat 
diakses dan dapat dikenang. Mungkin memi-
liki dokumen sejarah keluarga, kisah, foto, 
dan sesuatu yang dapat dikenang selalu ada di 
hadapan kita dapat memperkuat kesaksian kita 
(lihat Mosia 1:5). Sewaktu kita menempatkannya 
di dinding kita, di meja kita, di komputer kita, di 
iPad kita, dan bahkan di ponsel kita, mungkin 
kita akan didorong untuk membuat pilihan yang 
lebih baik dan lebih mendekat kepada Tuhan 
serta keluarga kita.

Namun, jika hanya itu yang kita lakukan, kita 
benar-benar belum cukup melakukannya. Seba-
gai anggota Gereja, minat kita terhadap pekerjaan 
sejarah keluarga telah dimoti-
vasi oleh petunjuk dari Tuhan 
bahwa para leluhur tidak dapat 
dijadikan sempurna tanpa kita 
dan bahwa kita tidak dapat dija-
dikan sempurna tanpa mereka 
(lihat A&P 128:15). Itu berarti 
kita terhubung bersama oleh 
tata cara pemeteraian sakral di 
bait suci. Kita harus menjadi 
penghubung yang kuat dalam 
rantai dari leluhur kita kepada 
keturunan kita. Jika koleksi 
kisah dan foto kita menjadi 
hasil akhir dari apa yang kita 
lakukan—jika kita tahu siapa 
leluhur kita dan tahu hal-hal 
menakjubkan tentang mereka, 
tetapi kita membiarkannya 
terlantar di sisi lain tanpa tata 
caranya—penyimpangan itu 
tidak akan menjadi bermanfaat 
bagi leluhur kita yang tetap 
terkurung dalam penjara roh.

Sister Nelson: Memelihara kisah-kisah dari 
leluhur adalah penting, tetapi itu hendaknya 
tidak mengorbankan penyelesaian pekerjaan tata 
cara leluhur kita. Kita perlu meluangkan waktu 
untuk informasi yang bermanfaat bagi tata cara 
leluhur kita.

Presiden Nelson: Dan itu berarti mengur-
bankan waktu kita yang biasanya kita luangkan 
untuk kegiatan lainnya. Kita perlu meluangkan 
lebih banyak waktu di bait suci dan melakukan 
penelusuran sejarah keluarga yang meliputi 
pengindeksan.

Sister Nelson: Pengurbanan tentu saja men-
datangkan berkat dari surga.4 Saya telah diberkati 
untuk menemukan banyak leluhur yang saya 
merasa yakin siap untuk membuat perjanjian 
dengan Allah dan untuk menerima tata cara pen-
ting mereka. Seiring waktu, saya menyadari bahwa 
jika saya sedang mengerjakan sebuah proyek yang 
luar biasa dan saya kehabisan waktu, energi, dan 
ide, jika saya mau mengurbankan waktu dengan 
menemukan informasi yang bermanfaat bagi tata 
cara untuk beberapa leluhur atau dengan pergi ke 
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bait suci dan menjadi wakil mereka, langit akan tersingkap 
dan energi serta ide mulai mengalir. Entah bagaimana saya 
memiliki cukup waktu untuk memenuhi tenggat saya. Itu 
benar-benar mustahil, tetapi itu terjadi setiap saat. Pekerjaan 
bait suci dan sejarah keluarga memberi saya sukacita yang 
benar-benar tidak berasal dari dunia ini.

Pekerjaan Sejarah Keluarga dan Misionaris
Presiden Nelson: Jika saya adalah seorang misionaris 

saat ini, dua teman terbaik saya di lingkungan atau cabang 
di mana saya melayani akan menjadi pemimpin misi ling-
kungan dan konsultan bait suci serta sejarah keluarga 
lingkungan.

Orang-orang memiliki hasrat bawaan untuk mengetahui 
sesuatu tentang leluhur mereka. Itu menjadi kesempatan 
alami bagi para misionaris kita. Sewaktu misionaris belajar 
untuk mengasihi orang-orang yang mereka ajar, mereka 
akan secara alami bertanya tentang keluarga mereka. “Apa-
kah orangtua Anda masih hidup? Apakah kakek nenek 
Anda masih hidup? Apakah Anda mengetahui keempat 
kakek nenek Anda?” Percakapan mengalir dengan mudah 
ketika mereka yang tertarik untuk berbicara dengan para 
misionaris diajak untuk berbicara tentang orang-orang 
yang mereka kasihi.

Pada titik ini adalah wajar bagi para misionaris, termasuk 
misionaris anggota, untuk bertanya, “Apakah Anda menge-
nal buyut Anda? Apakah Anda mengetahui nama mereka?” 
Kemungkinannya para simpatisan tidak akan mengetahui 
nama dari kedelapan buyut mereka.

Kemudian para misionaris dapat memberikan gagasan  
berikut: “Saya mempunyai teman di Gereja kami yang 
dapat membantu. Jika kita dapat menemukan nama bebe-
rapa orang atau bahkan semua buyut Anda, akankah ber-
harga jika beberapa jam dari waktu Anda digunakan untuk 
mencari tahu siapa buyut Anda?” Teman Anda di Gereja, 
tentu saja, adalah konsultan bait suci dan sejarah keluarga 
lingkungan.

Sister Nelson: Saya pikir dapatlah menghibur bagi 
para misionaris untuk mengetahui bahwa mereka tidak 
pernah sendirian ketika mereka menemukan dan meng-
ajar mereka yang menerima kebenaran dari Injil Yesus 
Kristus yang dipulihkan. Presiden George Q. Cannon 
(1827–1901), yang melayani sebagai penasihat bagi empat 
Presiden Gereja, mengajarkan bahwa di zaman akhir ini, 
mereka yang bergabung dengan Gereja ini bergabung 
persis karena leluhur mereka telah berdoa bagi salah seo-
rang keturunan mereka untuk bergabung dengan Gereja 

agar mereka, para leluhur, dapat menerima tata cara pen-
ting melalui perwakilan.5

Permuliaan: Urusan Keluarga
Presiden Nelson: Permuliaan adalah urusan keluarga. 

Hanya melalui tata cara keselamatan dari Injil Yesus Kristus 
keluarga dapat dipermuliakan. Tujuan tertinggi yang kita 
upayakan adalah agar kita menjadi berbahagia sebagai 
sebuah keluarga—diberkahi, dimeteraikan, dan bersiap 
bagi kehidupan kekal di hadirat Allah.

Sister Nelson: Setiap kelas Gereja yang kita hadiri, 
setiap kali kita melayani, setiap perjanjian yang kita buat 
dengan Allah, setiap tata cara imamat yang kita terima,  
setiap hal yang kita lakukan di Gereja menuntun kita pada 
bait suci kudus, rumah Tuhan. Ada begitu banyak kuasa 
yang tersedia bagi pasangan dan anak-anak mereka mela-
lui tata cara pemeteraian ketika mereka menepati perjanji-
an mereka.

Presiden Nelson: Setiap hari kita memilih di mana 
kita ingin hidup kekal melalui bagaimana kita berpikir, 
merasa, berbicara, dan bertindak. Bapa Surgawi kita telah 
menyatakan bahwa pekerjaan-Nya dan kemuliaan-Nya 
adalah untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan 
kekal bagi anak-anak-Nya (lihat Musa 1:39). Tetapi Dia 
ingin kita memilih untuk kembali kepada-Nya. Dia tidak 
akan memaksa kita dalam cara apa pun. Ketepatan yang 
dengannya kita menepati perjanjian kita menunjukkan 
kepada Dia seberapa besar kita ingin kembali tinggal 
bersama Dia. Setiap hari membawa kita lebih dekat kepa-
da atau menjauh dari kemungkinan mulia dari kehidupan 
kekal. Kita masing-masing perlu menepati perjanjian kita, 
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bertobat setiap hari, dan berusaha menjadi lebih 
seperti Juruselamat kita. Setelah itu dan hanya 
setelah itu keluarga dapat bersama selamanya.

Sister Nelson: Adalah kesaksian saya bahwa 
betapa pun hebat kehidupan Anda sekarang, 
atau betapa pun itu mungkin mengecewakan 
dan memilukan, keterlibatan Anda dalam peker-
jaan bait suci dan sejarah keluarga akan menja-
dikan itu lebih baik. Apa yang Anda perlukan 
dalam kehidupan Anda sekarang? Lebih banyak 
kasih? Lebih banyak sukacita? Lebih banyak 
penguasaan diri? Lebih banyak kedamaian? 
Lebih banyak momen yang bermakna? Lebih 
banyak perasaan bahwa Anda membuat perbe-
daan? Lebih banyak kesenangan? Lebih banyak 
jawaban bagi pertanyaan pencarian jiwa Anda? 
Lebih banyak hubungan dari hati ke hati dengan 
orang lain? Lebih banyak pemahaman tentang 
apa yang Anda baca dalam tulisan suci? Lebih 
banyak kemampuan untuk mengasihi dan untuk 
mengampuni? Lebih banyak kemampuan untuk 
berdoa dengan kuasa? Lebih banyak ilham 
dan ide kreatif untuk pekerjaan Anda dan 
proyek lainnya? Lebih banyak waktu untuk 
apa yang benar-benar penting?

Saya memohon kepada Anda untuk 
membuat pengurbanan waktu bagi Tuhan 
dengan menambah waktu yang Anda 
luangkan untuk melakukan pekerjaan bait 
suci dan sejarah keluarga, dan kemudian 
saksikan apa yang terjadi. Adalah kesak-
sian saya bahwa ketika kita menunjukkan 
kepada Tuhan bahwa kita serius tentang 
menolong leluhur kita, langit akan tersing-
kap dan kita akan menerima semua yang 
kita perlukan.

Presiden Nelson: Kita dapat diil-
hami sepanjang hari tentang pengalam-
an bait suci dan sejarah keluarga yang 
orang lain telah alami. Tetapi kita harus 
melakukan sesuatu untuk secara nyata 
mengalami sukacita itu sendiri. Saya ingin 
menyampaikan sebuah tantangan bagi 
kita masing-masing agar perasaan indah 
dari pekerjaan ini dapat berlanjut dan 
bahkan bertambah. Saya mengajak Anda 
untuk dengan doa yang sungguh-sungguh 

mempertimbangkan apa jenis pengurbanan—
dan yang lebih disukai pengurbanan waktu—
yang dapat Anda buat untuk melakukan lebih 
banyak pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga 
tahun ini.

Kita terlibat dalam pekerjaan Allah yang Maha-
kuasa. Dia hidup. Yesus adalah Kristus. Ini adalah 
Gereja-Nya. Kita adalah anak-anak perjanjian-
Nya. Dia dapat mengandalkan kita. ◼
Dari sebuah presentasi di RootsTech 2017 Family History 
Conference di Salt Lake City, Utah, AS, pada 11 Februari 2017. 
Untuk menyaksikan rekaman dari presentasi ini dalam bahasa 
Inggris, Portugis, atau Spanyol, kunjungi lds .org/ go/ 1017Nelson.
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 1. Lihat Gordon B. Hinckley, “Sebuah Nasihat dan Doa Nabi 
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 2. Penuntun bagi Tulisan Suci, “Elia.”
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Pembaptisan  

Oleh Heather J. Johnson
Majalah Gereja

“Marilah kita menjadi umat 
yang menghadiri bait suci 
dan mengasihi bait suci,” 

ujar Presiden Howard W. Hunter 
(1907–1995). “Kita hendaknya meng-
hadiri bait suci sesering … keadaan 
pribadi mengizinkan. Kita hendaknya 
tidak pergi hanya untuk keluarga kita 
yang sudah meninggal tetapi juga 

Tidak perlu menunggu. Semua anggota yang layak, termasuk remaja  
dan anggota baru, dapat melayani di bait suci sekarang.

untuk berkat peribadatan bait suci pri-
badi, untuk kekudusan dan keamanan 
yang disediakan di dalam dinding- 
dinding yang disucikan dan dikudus-
kan itu” (“A Temple-Motivated People,” 
Ensign, Februari 1995, 5).

Nasihat ini berlaku bagi semua ang-
gota Gereja Yesus Kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman Akhir—bahkan 
jika Anda adalah anggota yang baru 
saja dibaptiskan. Sejauh Anda layak, 
tidak ada periode menunggu sebelum 

Anda dapat menghadiri bait suci. 
Segera setelah Anda dibaptiskan dan 
dikukuhkan, Anda dapat memperoleh 
rekomendasi bait suci penggunaan 
terbatas.

Rekomendasi ini mengizinkan 
Anda untuk memasuki bait suci untuk 
melakukan pembaptisan perwakilan 
dan pengukuhan bagi leluhur Anda 
yang telah meninggal. Sewaktu Anda 
melayani dan beribadat di bait suci, 
Anda dapat memperkuat kesaksian 
Anda tentang Injil.

Dari pengalaman pertamanya di 
bait suci, Natalia Lorena Figueroa dari 
Argentina menuturkan, “Dalam kolam 
baptisan di bait suci, saya menyak-
sikan seorang brother dibaptiskan 
untuk kakek dan paman saya. Kemu-
dian saya dibaptiskan untuk nenek 
dan bibi saya. Sukacita yang saya 
rasakan luar biasa. Air mata menitik 
dari mata saya, dan saya tidak per-
nah merasakan dada saya membara 
seperti ini sebelumnya.” Berkat-berkat 
serupa menanti bagi mereka yang 
memenuhi syarat bagi dan mengguna-
kan rekomendasi bait suci pengguna-
an terbatas. ◼

KETAHUI SEBELUM ANDA PERGI:  

Bait Suci
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PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

Bagaimana saya hendaknya 
merencanakan sebuah 
kunjungan ke bait suci?
•  Bertanyalah kepada pemimpin 

lingkungan atau cabang, misalnya 
pemimpin misi lingkungan atau 
presiden Lembaga Pertolongan, 
untuk bantuan dalam perencanaan 
kunjungan ke bait suci.

•  Jadwal untuk setiap pembaptisan 
bait suci dipasang daring di temples 
.lds .org. Anda juga dapat menelepon 
bait suci untuk informasi.

•  Jika Anda menghadiri bait suci untuk 
pertama kali, Anda dapat menele-
pon bait suci untuk membuat jadwal 
perjanjian. Dengan cara ini mereka 
akan siap untuk menyambut Anda 
dan menjelaskan apa yang akan 
Anda lakukan di bait suci.

•  Kenakan busana hari Minggu Anda 
ke bait suci.

•  Bawalah bersama Anda pakaian 
dalam ganti berwarna putih. Bebe-
rapa bait suci menyediakan pakaian 
dalam berwarna putih, beberapa 
tidak. Bait suci akan menyediakan 
jumpsuit [baju celana terusan] dan 
handuk putih.

Apa yang hendaknya saya 
harapkan ketika saya 
menghadiri bait suci untuk 
melakukan pembaptisan dan 
pengukuhan perwakilan?
•  Ketika Anda memasuki bait suci, 

Anda akan pertama-tama datang ke 
meja rekomendasi. Seorang pekerja 
bait suci akan memeriksa rekomen-
dasi Anda.

•  Pria dan wanita kemudian pergi  
ke ruang ganti pakaian yang  
terpisah. Ruang loker pribadi dise-
diakan untuk berganti dari pakai-
an Anda ke jumpsuit putih yang 
disediakan.

•  Pekerja bait suci akan mengarahkan 
ke mana Anda harus pergi untuk 
melakukan pembaptisan dan pengu-
kuhan perwakilan.

•  Pembaptisan dan pengukuhan 
yang Anda lakukan akanlah serupa 
dengan pembaptisan dan pengukuh-
an Anda sendiri, tetapi Anda akan 
bertindak atas nama orang yang 
sudah meninggal.

•  Setelah Anda selesai berpartisipasi 
dalam tata cara, Anda akan kembali 
ke ruang pakaian dan berganti ke 
pakaian Anda sendiri.

•  Tidak perlu cemas mengenai  
menghadiri bait suci. Para pekerja 
bait suci ada di mana pun Anda  
pergi di bait suci. Mereka akan  
membantu Anda.

Bagaimana saya mendapatkan 
rekomendasi penggunaan 
terbatas?
•  Anda harus berusia 12 tahun atau 

lebih dan adalah anggota Gereja 
yang layak. Para pria harus memiliki 
Imamat Harun, yang biasanya dilaku-
kan dalam waktu satu minggu dari 
pembaptisan mereka.

•  Untuk menerima sebuah rekomen-
dasi, uskup atau presiden cabang 
Anda mewawancarai Anda. Wawan-
cara ini serupa dengan yang Anda 
lakukan sebelum pembaptisan Anda. 
Anda akan membahas kesaksian 
Anda tentang Injil dan kepatuhan 
Anda terhadap perintah-perintah.

•  Rekomendasi ini berlaku selama  
satu tahun.

Apa saja berkat-berkat 
dari memiliki rekomendasi 
penggunaan terbatas?
•  Anda dapat melayani para leluhur 

Anda dan orang lain yang sudah 
meninggal dengan melakukan pem-
baptisan dan pengukuhan perwakil-
an bagi mereka.

•  Anda dapat diingatkan akan pem-
baptisan dan pengukuhan Anda 
sendiri serta perjanjian yang telah 
Anda buat.

•  Bahkan jika Anda tidak dapat sering 
menghadiri bait suci, Anda dapat 
membawa rekomendasi Anda ber-
sama Anda sebagai pengingat yang 
konstan akan bait suci dan komit-
men Anda untuk layak hadir.

•  Hidup layak dengan rekomendasi 
penggunaan terbatas membantu 
Anda bersiap untuk menerima tata 
cara bait suci Anda sendiri untuk 
pemberkahan dan pemeteraian.
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Matt dan Margaret (semua 
nama telah diubah) mema-
tikan televisi setelah sesi 

konferensi umum berakhir. Pesan-
pesan telah mengilhami, dan mere-
ka menikmati suasana positif yang 
menyelimuti rumah mereka akhir 
pekan itu.

Tidak ada seorang pun yang dapat 
lebih kecewa dari pada Matt dan 
Margaret ketika, kurang dari 24 jam 
kemudian, mereka bertengkar sengit 
mengenai apakah harus menyim-
pan bonus tak terduga yang Matt 
terima dari pekerjaan atau membe-
lanjakannya untuk pakaian sekolah 
anak-anak yang lebih besar. Perde-
batan tidak terselesaikan, Matt dan 
Margaret masing-masing melanjutkan 
ke tugas lainnya dengan merasa 
disalahpahami.

Untuk menciptakan pernikahan 
yang abadi dan bahagia, pasangan 
harus belajar bagaimana menyele-
saikan konflik agar setiap individu 
merasa dipahami dan keputusan 
yang dibuat melibatkan kompromi 
yang dapat diterima.

Peringatan dan Bimbingan Rohani
Tulisan suci dan perkataan para 

nabi serta rasul memberi banyak 
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peringatan mengenai perselisihan. 
Dalam 3 Nefi kita membaca, “Dia 
yang memiliki semangat perselisihan 
bukanlah dari-Ku, tetapi dari iblis, 
yang adalah bapa perselisihan” (3 Nefi 
11:29). Penatua M. Russell Ballard dari 
Kuorum Dua Belas Rasul mengajar-
kan bahwa Setan “berusaha untuk 
menciptakan perpecahan antara ayah 
dan ibu. Dia menggoda anak-anak 
untuk menjadi tidak patuh kepada 
orangtua mereka .… Setan mengeta-
hui bahwa cara yang paling pasti dan 
efektif untuk mengacaukan pekerjaan 
Tuhan adalah dengan mengurangi 
keefektifan keluarga dan kekudusan 
di rumah.” 1

Perbedaan pendapat, kebiasaan, 
atau latar belakang adalah tak terelak-
kan, tetapi kita mempunyai banyak 
sumber untuk menolong kita menge-
tahui bagaimana mengatasinya. Ajaran 
dan petunjuk yang diajarkan dalam 
peribadatan hari Minggu dan publika-
si Gereja dapat menolong dan dapat 
ditambahkan dengan informasi profe-
sional berkualitas sewaktu diperlukan. 
Pasangan-pasangan dapat belajar 
metode untuk menghadapi konflik. 
Ilham dapat menuntun pada peru-
bahan hati yang melembutkan setiap 
pasangan dari dalam.

Presiden Thomas S. Monson 
memperingatkan: “Beberapa dari 
kesempatan terbesar kita untuk 

Berkat-berkat 
luar biasa 

mengalir dari 
menyelesaikan 
konfik dalam 
suasana kasih.
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memperlihatkan kasih kita akanlah 
di dalam dinding-dinding rumah kita 
sendiri. Kasih seharusnya menjadi inti 
dari kehidupan keluarga, namun ter-
kadang tidak demikian. Bisa terdapat 
begitu banyak ketidaksabaran, terlalu 
banyak berdebat, terlalu banyak per-
selisihan, terlalu banyak air mata.” 2

Ketika masalah terus berlanjut dan 
merusak kehidupan keluarga, ada 
kemungkinan penyebab konflik yang 
lebih serius, termasuk ketidakma-
tangan, keegoisan, keinginan untuk 
memenangi perebutan kekuasaan, 
dan harga diri. Presiden Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) mengajarkan, 
“Saya telah lama merasakan bahwa 
faktor terbesar dalam kebahagiaan 
pernikahan adalah kepedulian yang 
sungguh-sungguh terhadap kenya-
manan dan kesejahteraan seorang 
rekan. Dalam sebagian besar kasus, 
keegoisan adalah faktor utama yang 
menyebabkan argumen, perpisahan, 
perceraian, dan patah hati.” 3

Penatua Marvin J. Ashton (1915–
1994) dari Kuorum Dua Belas Rasul 
juga berkomentar: “Ketika seseorang 
memikirkan perasaan buruk dan 
tidak menyenangkan yang disebab-
kan oleh perselisihan, adalah baik 
untuk bertanya, ‘Mengapa saya ber-
peran serta?’ …

… Adalah penting untuk menge-
nali bahwa kitalah yang memilih 
perilaku kita. Yang terdapat pada 
akar permasalahan ini adalah masa-
lah lama yaitu harga diri.” 4

Apa pun penyebabnya, kita perlu 
belajar keahlian baru dan melembut-
kan hati kita ketika masalah berlang-
sung terus.

Pasangan yang 
baru menikah 
belajar untuk 
menyesuaikan 

gaya satu  
sama lain

Perbedaan 
alami antara 

pria dan wanita

Kegelisahan 
yang didorong 
oleh kelelahan

Perbedaan pen-
dapat mengenai 

cara terbaik 
membesarkan 

anak-anak atau 
mengelola 
keuangan

Anak-anak 
belajar untuk 

menggunakan 
hak pilihan

Perbedaan 
kesukaan dan 
ketidaksukaan

Reaksi yang 
berlebihan 
terhadap 
tekanan

Kurangnya 
pemahaman 
atau keahlian 

dalam 
menyelesaikan 

konflik

Penyebab Konflik
Ada banyak penyebab konflik, mulai dari prasangka pribadi yang 

dangkal sampai gaya komunikasi yang sudah mendarah daging. Selain itu 
untuk mengatasi keegoisan dan ketidakmatangan, pasangan akan meng-
hadapi penyebab umum konflik lainnya termasuk faktor-faktor seperti 
berikut:
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KIAT UNTUK  
MENENANGKAN  

DIRI
Cari pengalihan. 

Pilih untuk memikirkan 
tentang hal lain atau 

berjalan-jalan.

Tuliskan pemikiran-pemikiran Anda.  
Bagi beberapa orang, hal ini membantu untuk  

meningkatkan kesadaran diri.

Ungkapkan dalam  
cara-cara yang produktif 
Berteriak mengenai perasaan 
Anda tidak akan membantu 
Anda “melepaskan perasaan 

itu.” Semakin Anda mencurah-
kan dalam perilaku amarah, 

semakin intens perasaan  
Anda jadinya.

Dengarkan musik yang menenangkan 
atau bacalah buku-buku yang meneguhkan.

Mulai dari awal.  
Temukan diri Anda pada awal 
percekcokan. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa tiga sampai 
lima menit pertama percakapan 

menjadi dasar bagi apa yang 
mungkin akan mengikuti. Katakan, 

“Ini akan menuju ke arah yang 
tidak baik. Mari mulai dari awal.”

Cepat periksa pemikiran Anda sendiri.  
Dalam contoh kita, Marilyn dapat saja berkata kepada dirinya, “Tampak-
nya saya benar, tetapi saya bereaksi berlebihan. Hubungan saya dengan 

suami saya lebih penting bagi saya daripada apa yang kami perdebatkan.”

Biarkan emosi  
Anda mereda  

sebelum Anda mencoba 
menangani sebuah masalah. 

Tunggulah sampai reaksi 
kimia dalam tubuh  

Anda berlalu.

Peringatan mengenai Amarah
Banyak konflik pernikahan atau keluarga timbul karena 

amarah yang tidak terkendali. Jika kita tidak berhati-hati, 
kita dapat mengikuti insiden amarah dengan pemikiran 
yang terus-menerus mengenai bagaimana kita diperlaku-
kan dengan salah. Semakin lama kita memikirkan semakin 
banyak alasan yang dapat kita hasilkan untuk membenar-
kan perspektif kita. Pemikiran ini dapat mencegah kita 
dari menjadi tenang, dan ketika gelombang amarah kedua 
muncul sebelum yang pertama diselesaikan, reaksi hor-
monal dapat menuntun pada ledakan tambahan.

Misalnya, dalam sesi konseling, Marilyn menggam-
barkan betapa frustasinya berbaring di tempat tidur 
setelah dia dan suaminya saling berteriak. “Saya 

tahu saya benar,” ujarnya. “Saya tahu dia akan menyalakan 
lampu dan meminta maaf, tetapi dia tidak melakukannya. 
Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya jadinya. 
Ketika saya mendengar dia mulai mendengkur, saya tidak 
tahan lagi—saya melompat bangun dan berteriak kepa-
danya lebih banyak lagi dan kemudian turun ke bawah. 
Dapatkah Anda percaya bahwa dia masih tetap tidak 
meminta maaf?” Pengalaman Marilyn adalah contoh bagus 
tentang bagaimana menghadapi perasaan marah.

Kebiasaan, bahkan yang jangka pendek, dapat tampak 
sulit dihentikan. Tetapi pasangan-pasangan dapat belajar 

keterampilan untuk menolong. Berikut adalah beberapa 
praktik yang bermanfaat:
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1. Mengungkapkan Pandangan 2. Menyelidiki Kekhawatiran 3. Memilih Solusi yang  
Saling Memuaskan

Setiap individu memba-
gikan pandangan dalam 
cara yang jujur namun tidak 
menyerang. Terkadang pere-
nungan yang bijaksana dapat 
menyelesaikan masalah 
ketika menjadi jelas bahwa 
percekcokan merupakan 
kesalahpahaman semata. 
Misalnya, seorang istri yang 
berpikir bahwa suaminya 
secara egois bersikeras agar 
dia menghadiri pertandingan 
bola basket di SMA ber-
samanya alih-alih berkencan 
makan malam di luar, dapat 
akhirnya memahami bah-
wa dia tidak begitu tertarik 
dengan basket melainkan 
ingin menunjukkan per-
hatian terhadap seorang 
pemain yang telah berhenti 
menghadiri kelas Sekolah 
Minggunya.

Pasangan-pasangan 
menyelidiki kekhawatiran 
pada tingkat yang lebih 
dalam. Fokusnya adalah 
saling memahami dan mene-
rima kekhawatiran satu sama 
lain. Melanjutkan contoh 
pertandingan basket, istri-
nya, sementara memahami 
kekhawatiran suaminya bagi 
siswa itu, dapat memercayai 
bahwa suaminya sedang 
mengembangkan pola untuk 
selalu mendahulukan kebu-
tuhan orang lain dari kebu-
tuhan pernikahan mereka. 
Dalam kasus ini, sebuah dis-
kusi yang bijak harus diada-
kan di mana masing-masing 
mengungkapkan perasaan 
dalam cara yang sensitif dan 
perbedaan memberi jalan 
untuk kerja sama.

Pasangan-pasangan berembuk 
dan memutuskan solusi yang saling 
memuaskan. Fokusnya adalah pada 
apa yang setiap individu dapat laku-
kan untuk mengatasi kekhawatiran 
alih-alih pada apa yang pasangan 
mereka dapat lakukan. Negosiasi 
semacam itu dapat menguji kema-
tangan dan kesabaran namun, seiring 
waktu, menuntun pada kepercayaan 
bahwa ada keamanan dalam meng-
ungkapkan perasaan dan keyakinan 
bahwa keinginan setiap orang akan 
ditangani. Pasangan kita mungkin 
setuju untuk meluangkan satu Jumat 
malam bersama di pertandingan 
basket, satu Jumat malam di mana 
suaminya menghadiri pertandingan 
sendiri, dan dua Jumat malam mela-
kukan kegiatan pasangan. Bagaimana 
pasangan ini memilih untuk meluang-
kan Jumat malam tidaklah sepenting 
kualitas dari proses membuat keputus-
an yang memuaskan keduanya.

Langkah-Langkah untuk Menyelesaikan Konflik
Strengthening Marriage, sebuah buku pedoman LDS Family Services, merekomendasikan tiga 

langkah untuk menyelesaikan konflik: (1) mengungkapkan pandangan, (2) menyelidiki kekhawa-
tiran, dan (3) memilih solusi yang saling memuaskan.5 Langkah-langkah ini didasarkan pada model 
komunikasi dan berbagi yang bersifat kooperatif dan menangani isu-isu dari semua pihak.
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Peraturan untuk  
Membahas Masalah
Yang terdaftar di bawah adalah 
beberapa gagasan yang mening-
katkan kemungkinan penyelesaian 
konflik yang berhasil:

•  Mencari bantuan rohani.
•  Memutuskan waktu dan tempat 

untuk berbicara jika ada riwayat 
masalah yang serius.

•  Mencari pemahaman alih-alih 
perdebatan.

•  Membiarkan pasangan Anda 
berbicara.

•  Berbicara dengan lembut dan baik.
•  Mengambil jeda ketika diperlukan.
•  Menggunakan bahasa yang tepat.
•  Tetap pada topik. Membahas 

hanya kekhawatiran saat ini.
•  Jangan pernah menggunakan 

kekerasan.
•  Jangan mengancam bercerai atau 

berpisah.
•  Menemukan solusi yang dapat diu-

kur, misalnya “Saya akan memulai 
doa keluarga, dan Anda memim-
pin malam keluarga.”

•  Merencanakan pengecualian.
•  Menyetujui pengingat netral, 

seperti “Kita akan membiarkan 
kalender memberi tahu kita 
giliran siapa yang mencuci 

piring.”
•   Mengevaluasi kembali 

dan merevisi solusi ketika 
diperlukan.

Hasil dari Menyelesaikan Konflik
Berkat-berkat luar biasa mengalir dari menyelesaikan konflik dalam 

suasana kasih. Ini mencakup keamanan; pertumbuhan pribadi, yang 
menuntun pada kedamaian batin; iman yang meningkat; karakter yang 
lebih baik; dan kesalehan pribadi.

Ketika konflik-konflik terselesaikan, pola-pola baru dapat mengganti-
kannya. Pintu kemudian terbuka bagi pasangan untuk mengungkapkan 
pemikiran positif dan menunjukkan dukungan. Sister Jean B. Bingham, 
Presiden Umum Lembaga Pertolongan, menuturkan: “Perkataan memi-
liki kuasa yang mengejutkan, baik untuk membangun maupun men-
jatuhkan. Kita semua mungkin saja mengingat kata-kata negatif yang 
merendahkan kita dan kata-kata lain yang diucapkan dengan kasih yang 
menjadikan semangat kita melambung tinggi. Memilih hanya untuk 
mengatakan apa yang positif mengenai—dan kepada—sesama memba-
ngun dan menguatkan orang-orang di sekitar kita serta menolong mere-
ka untuk mengikuti di jalan Juruselamat.” 6

Pasangan-pasangan yang telah membuat kemajuan jangka panjang 
dalam menyelesaikan konflik menuai pahala yang dihasratkan. Seorang  
suami dari hubungan yang sebelumnya bermasalah mengatakan, “Ada-
lah sulit bagi saya untuk melihat ke belakang mengenai bagaimana 
keadaannya dahulu dan percaya bahwa itu nyata. Bagaimana saya dapat 
memperlakukan istri saya seperti itu? Saya bersyukur karena Roh men-
dapatkan perhatian saya dan untuk kesabaran yang istri saya tunjukkan 
kepada saya.”

Kesimpulan
Mengatasi konflik memerlukan upaya yang disadari dan tindak lanjut. 

Hal berikutnya yang Anda katakan atau lakukan dapat memulai pola 
komunikasi yang lebih positif dalam pernikahan Anda. Anda juga dapat 
memetik buah dari Roh sebagaimana yang dialami orang-orang Nefi: 
“Tidak ada perselisihan di negeri itu, karena kasih Allah yang berdi-
am dalam hati orang-orang.

Dan tidak ada keirihatian, tidak juga pertikaian, tidak juga kega-
duhan …; dan pastilah tidak dapat ada bangsa lain yang lebih 
bahagia” (4 Nefi 1:15–16). ◼
Penulis tinggal di Utah, AS.
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Di bulan Februari 2016, istri saya, Nancy, meninggal 
dunia setelah 11 tahun bergumul dengan kanker 
payudara. Dukacita besar yang saya rasakan pada 

bulan-bulan pertama setelah kematiannya akanlah mus-
tahil untuk digambarkan kepada seseorang yang belum 
mengalami kehilangan semacam ini. Rasa duka, kesedihan, 
kesengsaraan, rasa sakit—tidak satu pun dari kata-kata ini 
yang mewakilinya. Itu tak tertanggungkan.

Kuasa Penyembuhan Juruselamat
Sudah lama saya memahami bahwa Yesus Kristus “turun 

di bawah segala sesuatu” (A&P 88:6) agar Dia dapat “menyo-
kong [memberikan pertolongan atau bantuan kepada] umat-
Nya menurut kelemahan mereka” (Alma 7:12). Ini berarti 
bahwa kuasa Pendamaian Juruselamat mencakup lebih dari 
menyediakan Kebangkitan dan penebusan dari dosa-dosa. 
Melalui kuasa ini, Dia juga dapat menyembuhkan kita di 
saat-saat kesengsaraan dan membutuhkan. Dalam dukacita, 
saya dengan—hampir putus asa—mencoba untuk mempel-
ajari apa yang perlu saya lakukan untuk mengaktifkan aspek 
ini akan kuasa Juruselamat dalam hidup saya. Selama  
berminggu-minggu saya menelusuri tulisan suci dan cera-
mah-ceramah para Pembesar Umum Gereja. Saya dengan 
tulus percaya bahwa, melalui rasa sakit dan pengurbanan 
Diri-Nya Sendiri, Juruselamat mengetahui rasa sakit yang 
sedang saya alami. Tetapi bagaimana hal yang Dia ketahui 
itu membantu saya? Karena Dia menanggung ini bagi saya, 
apa yang perlu saya lakukan untuk menerima sokongan 
yang Dia tahu cara memberikannya?

Setelah banyak penelusuran, penelaahan, doa, dan 
ibadat bait suci, saya mulai memahami. Pertama, saya 
mulai melihat lebih jelas bahwa Tuhan telah menyokong, 

menghibur, dan mendukung keluarga kami, khususnya 
pada minggu-minggu menjelang kematian Nancy. Ada 
pengalaman-pengalaman rohani luar biasa yang saya seka-
rang kenali sebagai berkat-berkat yang datang dari kuasa 
menyembuhkan dan memperkuat yang tersedia bagi kita, 
karena Pendamaian Juruselamat. Dan hanya mengetahui 
bahwa Juruselamat sudah memelihara kita dalam cara 
yang sangat pribadi, dengan sendirinya, sangat menghibur. 
Seperti Sadrakh, Mesakh, dan Abednego zaman dahulu, 
Dia telah bersama kita dalam “perapian yang menyala- 
nyala” (Daniel 3:17) dari penderitaan kita.

Percayalah kepada Tuhan
Saya juga belajar bahwa ada beberapa hal yang diminta 

dari kita untuk menerima penghiburan dan penyembuhan 
Tuhan. Yang terpenting, kita harus memercayai Dia. Itu 
dapat menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Mengapa 
saya harus memercayai Allah ketika Dia dapat saja men-
cegah kematian Nancy sebelumnya? Sebagai jawaban dari 
pertanyaan ini, saya terus merenungkan sesuatu yang 
Tuhan beri tahukan kepada Nabi Joseph Smith:

“Kamu tidak dapat melihat dengan mata alamimu, untuk 
waktu sekarang ini, rancangan Allahmu mengenai hal-hal 
itu yang akan datang setelah ini, dan kemuliaan yang akan 
mengikuti setelah banyak kesukaran” (A&P 58:3).

Kami diberkati dengan banyak tanda bahwa cara dan 
waktu kematian Nancy adalah selaras dengan kehendak 
Tuhan. Saya telah memahami bahwa Bapa yang mahatahu 
dan pengasih telah mengizinkan kita untuk menderita hal-
hal ini karena, dalam rancangan-Nya yang sempurna bagi 
permuliaan keluarga kita, penderitaan ini bagaimana pun 
juga diperlukan. Mengetahui itu, saya memahami bahwa 

Menemukan  
Bantuan  

Apa yang perlu saya lakukan untuk mengaktifkan kuasa  
penyembuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya?
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bagian saya dalam rancangan-Nya bukanlah hanya untuk 
bertahan tetapi “bertahan dengan baik” (A&P 121:8). Sejauh 
saya dapat mempersucikan kesengsaraan ini bagi Dia, saya 
tidak hanya akan disokong tetapi juga dikuduskan. Saya 
telah mengalami ini dalam banyak cara.

Saya telah menasihati anak-anak kami untuk melakukan 
apa yang telah saya pelajari sendiri dalam proses ini.

•  Biarkan rasa sakit dari pengalaman sulit mengarah-
kan Anda menuju kemuridan yang lebih besar.

•  Curahkan hati Anda dalam doa.
•  Jika Anda merasakan amarah terhadap Allah karena 

mengizinkan tragedi ini terjadi, memohonlah kepada 
Dia untuk menggantikan amarah itu dengan iman 
dan kepasrahan.

•  Berjanjilah bahwa Anda akan mengasihi Dia dan 
setia sampai akhir.

•  Telaahlah firman Allah terus-menerus—dari tulisan 
suci dan ceramah serta tulisan para nabi modern dan 
para guru yang diilhami.

•  Pergilah ke bait suci dengan hasrat untuk diajar hal-
hal kekekalan.

•  Temukan orang-orang yang krisis pribadinya menun-
tun pada krisis iman, dan perkuatlah mereka dengan 
kesaksian Anda mengenai ajaran-ajaran ini.

Sebuah Saksi Kerasulan
Sekitar satu bulan setelah kematian Nancy, ada satu 

malam ketika dukacita yang saya rasakan benar-benar 

menghancurkan. Saya telah merasakan rasa sakit dan 
dukacita yang mendalam sepanjang hari itu. Saya teri-
ngat ajaran Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua 
Belas Rasul bahwa “jalan keselamatan telah senantiasa 
menuntun … melewati Getsemani.” 1 Meski penderitaan 
saya tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Juru-
selamat, malam itu saya berada di tengah-tengah “jam-jam 
kelam dan pahit.” 2

Setelah mengalami ini untuk beberapa waktu dan ber-
doa memohon bantuan, datanglah ke dalam benak saya 
sesuatu yang pernah saya baca dan tandai di komputer 
saya beberapa tahun sebelumnya. Saya menemukan doku-
men itu dan menggulirnya ke bawah untuk apa yang saya 
cari. Itu adalah wawancara dengan Penatua Richard G. 
Scott dari Kuorum Dua Belas Rasul (1928–2015) di mana 
dia ditanyai mengenai kehilangan istrinya, Jeanene, akibat 
kanker pada tahun 1995. Penatua Scott menanggapi,  
“Pertama-tama, … saya tidak kehilangan dia. Dia ada di  
sisi lain tabir. Kami telah dimeteraikan dalam tata cara 
kudus bait suci, dan kami akan bersama selamanya.” 3

Malam itu kata-kata tersebut datang dengan kuasa 
yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Itu seper-
ti lampu mercusuar yang dinyalakan pada malam yang 
gelap. Saya tidak pernah membaca sesuatu yang memiliki 
dampak sedemikian mendadak dan mendalam bagi saya. 
Kegelapan dan rasa sakit hilang. Itu seperti Alma ketika 
dia “tidak dapat mengingat rasa sakit[nya] lagi” (Alma 
36:19). Kesaksian kerasulan ini merasuk ke dalam diri 
saya. Saya mengagumi bahwa sebuah konsep yang telah 
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saya pahami sejak kanak-kanak dapat tiba-tiba menjadi 
sedemikian menakjubkan. Saya menemukan diri saya 
bertanya-tanya bagaimana mungkin bahwa Penatua Scott 
dapat mengetahui hal seperti ini. Dan pada saat ini, saya 
menyadari bahwa saya mengetahuinya juga. Jika saya 
setia, saya dapat memiliki semua pengharapan yang Pena-
tua Scott milliki. Sementara pastilah telah ada kesedihan 
dan ratapan sejak itu, saya tidak pernah merasakan lagi 
rasa sakit dan dukacita mendalam yang saya alami pada 
malam itu.

Ini adalah kuasa Juruselamat yang diberikan kepada 
kita untuk menyokong kita dalam pencobaan-pencobaan 
kita. Saya tahu bahwa kedukaan keluarga kami tidak akan 
seluruhnya hilang, namun itu menjadi tertelan dalam apa 
yang saya sebut berkat-berkat yang “memperkuat” dan 
“menyempurnakan” dari Pendamaian Juruselamat.4 Kita 
telah semakin mendekat kepada Juruselamat, merasakan 
kepastian-Nya, dan didukung dengan landasan yang pasti 
dari perjanjian kita. ◼
Penulis tinggal di Georgia, AS.
CATATAN
 1. Jeffrey R. Holland, “Lessons from Liberty Jail” (kebaktian Universitas 

Brigham Young, 7 September 2008), 6, speeches .byu .edu.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “Encircled in His Gentle Arms,” Liahona, Maret 

2015, 5.
 3. “A Sure Witness of Jesus Christ: Elder Richard G. Scott,” lds .org/  

prophets -and -apostles.
 4. Lihat Bruce C. Hafen and Marie K. Hafen, The Contrite Spirit: How  

the Temple Helps Us Apply Christ’s Atonement (2015), 34–52.

DIPERKUAT OLEH YESUS KRISTUS
“Yesaya mengajarkan bahwa Mesias akan menang-
gung ‘penyakit’ dan ‘kesengsaraan’ kita (Yesaya 
53:4). Yesaya juga mengajarkan tentang imbauan- 
Nya kepada kita, ‘Janganlah takut, sebab Aku 
menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku 
ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan 
menolong engkau’ (Yesaya 41:10) .…

Dengan demikian kita melihat bahwa kare-
na Pendamaian-Nya, Juruselamat memiliki kuasa 
untuk menyokong—untuk membantu—setiap rasa 
sakit dan penderitaan fana. Terkadang kuasa-Nya 
menyembuhkan kelemahan, namun tulisan suci dan 
pengalaman kita mengajarkan bahwa terkadang 
Dia menyokong atau membantu dengan memberi 
kita kekuatan atau kesabaran untuk menanggung 
kelemahan kita .…

… Pendamaian Juruselamat lebih dari sekadar 
memastikan kita bagi kebakaan melalui kebangkitan 
universal dan menyediakan bagi kita kesempatan 
untuk dibersihkan dari dosa melalui pertobatan 
dan pembaptisan. Pendamaian-Nya juga memberi 
kesempatan untuk berseru kepada-Nya yang telah 
mengalami semua kelemahan fana kita untuk 
memberi kita kekuatan untuk menanggung beban 
kefanaan. Dia mengetahui kesedihan kita, dan Dia 
ada di sana bagi kita. Seperti orang Samaria yang 
murah hati, ketika Dia menemukan kita terluka di 
pinggir jalan, Dia akan membalut luka-luka kita 
dan merawat kita (lihat Lukas 10:34). Kuasa yang 
menyembuhkan dan menguatkan dari Yesus Kristus 
dan Pendamaian-Nya adalah bagi kita semua yang 
mau meminta. Saya bersaksi tentang hal itu sebagai-
mana saya juga bersaksi tentang Juruselamat kita, 
yang memungkinkan itu semua.”
Penatua Dallin H. Oaks dari Kuorum Dua Belas Rasul, “Diperkuat 
Melalui Pendamaian Yesus Kristus,” Liahona, November 2015, 62, 64.

Setelah 11 tahun bergumul dengan kan-
ker payudara, Nancy Jean Newton Wilcox 

meninggal dunia pada tahun 2016.
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Sebelum dia menjadi anggota Gereja, Peter Uglow 
telah menghabiskan sebagian besar kehidupan 
dewasanya mengejar keberhasilan finansial. Dari 

penampilan luarnya secara keseluruhan, dia tampak telah 
menemukannya. Bagaimana pun, dia telah memiliki dan 
menjalankan banyak bisnis.

Ketika seorang pemimpin Gereja lokal di West 
Midlands, Inggris, meminta Peter untuk bergabung dengan 
kelompok keuangan pribadi yang ditawarkan melalui 
inisiatif kemandirian Gereja, dia meragukan bahwa kursus 
itu akan dapat mengajarkan kepada dia apa pun. Namun, 
sekali Peter mulai menghadiri kelompok itu, dia dengan 
segera menyadari betapa dia masih harus belajar banyak.

“Kursus ini tidak saja mengenai keuangan, itu hanya 
sebagiannya saja,” ujarnya. “Hal terpenting bagi saya ada-
lah belajar untuk memiliki iman kepada Bapa Surgawi 
—bagaimana Dia menyediakan bagi kita semua berkat 
jasmani dan membuka pintu bagi kemandirian sejati jika 
kita mengikuti bimbingan rohani-Nya.”

Sebagai anggota kelompok keuangan pribadi, Peter 
belajar keterampilan praktik seperti menelusuri penge-
luaran keluarga, membuat dan menjalankan anggaran, 

mengurangi utang, dan menabung untuk masa depan. 
Menggunakan keterampilan ini, bersamaan dengan menja-
lankan iman kepada Yesus Kristus dan bekerja keras, Peter 
dan istrinya melunasi utang yang besar.

“Saya merasa sangat lebih ringan dan lebih bebas tanpa 
ketakutan terlibat dengan utang dan keuangan yang tidak 
terorganisasi,” ujarnya. “Saya merasakan berkat melimpah 
dari Bapa Surgawi dalam cara yang tidak pernah saya rasa-
kan sebelumnya. Saya telah belajar bagaimana meminta 
dari-Nya dan mendengar jawaban-Nya ketika saya memer-
lukan bantuan dengan urusan jasmani saya.”

Inisiatif Kemandirian
Kemandirian adalah lebih dari sekadar memiliki peker-

jaan yang baik, menyimpan makanan, atau uang di bank. 
Alih-alih, kemandirian adalah “kemampuan, komitmen, dan 
upaya untuk menyediakan kebutuhan kehidupan rohani 
dan jasmani bagi diri sendiri dan keluarga. Sewaktu anggo-
ta [Gereja] menjadi mandiri, mereka juga bisa melayani dan 
mengurus orang lain dengan lebih baik” 1 sewaktu mereka 
menjadikan kerja sebagai asas yang berkuasa dalam kehi-
dupan mereka.

Sewaktu Orang-Orang Suci Zaman Akhir dunia menganut  
asas dan ajaran dari inisiatif kemandirian Gereja, mereka akan  

memetik berkat-berkat “pengharapan, kedamaian,  
dan kemajuan yang lebih besar.”

“MARILAH KITA  
MENJADI  

MANDIRI  
DAN BERDIKARI”



 O k t o b e r  2 0 1 7  33

Presiden Thomas S. Monson telah mengajarkan: 
“Kemandirian adalah produk dari kerja kita dan menyo-
kong semua praktik kesejahteraan lainnya. Itu adalah 
unsur penting dalam kerohanian maupun kesejahteraan 
jasmani kita .… ‘Marilah kita bekerja untuk apa yang kita 
perlukan. Marilah kita menjadi mandiri dan berdikari. 
Keselamatan dapat diperoleh tidak dengan asas lain. 
Keselamatan adalah masalah individu, dan kita harus 
mengupayakan keselamatan kita sendiri dalam hal-hal 
jasmani maupun rohani.’” 2

Di bawah arahan para pemimpin imamat lokal, lebih 
dari 500.000 Orang Suci Zaman Akhir di lebih dari 100 
negara telah berpartisipasi dalam inisiatif kemandirian sejak 
tahun 2014. Gereja sekarang memperkenalkan inisiatif ini 
ke seluruh Amerika Utara.

Inisiatif ini mencakup kursus dan sumber “untuk 
membantu para anggota Gereja belajar dan menerapkan 
asas-asas iman, pendidikan, kerja keras, dan kepercayaan 
kepada Tuhan. Menerima dan menjalankan asas-asas ini,” 
ujar Presidensi Utama, “akan lebih memampukan [kita] 
untuk menerima berkat-berkat duniawi yang dijanjikan 
oleh Tuhan.” 3

Bahagia dan Penuh Harapan
Maria Edilene Romão telah kehilangan harapan. Dia 

tidak dapat menemukan sebuah pekerjaan, dia adalah 
ibu tunggal, dan dia memiliki beberapa anak untuk  
diberi makan.

Saat itulah dua anggota dari lingkungannya di Santa 
Catarina, Brasil, mengajaknya ke sebuah kebaktian keman-
dirian. Di akhir kebaktian, Maria bergabung dengan satu 
kelompok untuk membantunya menemukan pekerjaan.

“Untuk pertama kalinya dalam kehidupan saya, saya 
percaya kepada masa depan di mana saya dapat mengu-
rus keluarga saya,” dia mengenang. “Saya percaya bahwa 
kelompok kemandirian akan membantu saya mengubah 
kehidupan saya.”

Itu benar.
Selama 12 minggu berikutnya, Maria mengabdikan 

dirinya untuk kelompoknya, penelaahannya, dan komit-
mennya. Dia bekerja dengan energi yang baru ditemukan 
menuju gol-golnya. Dia mempraktikkan teknik wawancara 
pekerjaan. Dalam dua minggu, dia melakukan wawancara 
dengan baik untuk sebuah pekerjaan yang menjanjikan. 
Wawancara itu memberinya pekerjaan.
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“Kehidupan saya berubah selamanya,” ujar Maria, yang 
tidak lagi bergumul untuk memberi makan keluarganya. 
“Sekarang saya bahagia, bersemangat, sabar, dan penuh 
harapan. Saya percaya bahwa Bapa Surgawi hidup dan 
mengasihi saya. Saya tahu bahwa ketika saya menjalankan 
iman kepada Yesus Kristus, saya diberkati.”

“Alat yang Paling Fantastis”
Kemandirian adalah sarana untuk tujuan akhir yang 

lebih tinggi, ujar Penatua Robert D. Hales dari Kuorum Dua 
Belas Rasul: “Gol utama kita adalah untuk menjadi seperti 
Juruselamat, dan gol itu ditingkatkan melalui pelayanan 
kita yang tidak mementingkan diri kepada orang lain. 
Kemampuan kita untuk melayani meningkat atau berku-
rang berdasarkan tingkat kemandirian kita.”

Hanya ketika kita menjadi mandiri, Penatua Hales 
menambahkan, “kita dapat sungguh-sungguh meniru Juru-
selamat dalam melayani serta memberkati orang lain.” 4

Sergio Galbuchi belajar kebenaran itu bagi dirinya 
sendiri ketika dia memulai bisnisnya sendiri tidak lama 
setelah presidensi pasak memanggilnya sebagai spesialis 
kemandirian pasak. Dipersenjatai dengan iman, keteram-
pilan, dan pengetahuan yang dia peroleh sebagai anggota 
komite, Sergio dan istrinya, Silvia, membuka sebuah toko 
di Buenos Aires yang menjual “kerajinan dan rasa” khas 
Argentina.

“Saya pikir menjadi mandiri adalah sebuah cara untuk 
menerapkan iman,” ujar Sergio. Di awal, dia dan Silvia tidak 
menikmati keberhasilan yang mereka harapkan, maka 
iman tetap penting dalam upaya mereka. Tetapi sementara 
mereka menunggu memperoleh keberhasilan finansial, 
mereka bekerja keras dan memberkati pelanggan dengan 
produk mereka dan upaya misionaris mereka.

“Kami jadi mengenal banyak orang,” ujar Sergio. “Dan 
kami telah memiliki kesempatan untuk membagikan Kitab 
Mormon.”

Awalnya, komite kemandirian pasak mengidentifikasi 10 
anggota di pasak Sergio yang memerlukan bantuan dengan 
kemandirian. Tetapi kemudian uskup melibatkan diri.

“Sekarang kami mengetahui 35 individu yang membu-
tuhkan,“ ujar Sergio ketika upaya bertambah. “Uskup mere-
ka mengundang mereka secara pribadi untuk berpartisipasi 
dalam kelompok.”

Iman mereka berkembang, mereka membuat perubah-
an yang diperlukan, dan mereka menggunakan keteram-
pilan baru.

“Setiap kali saya berbicara dengan para pemimpin 
imamat, saya berusaha untuk mengungkapkan kepada 

ANDA DIUNDANG

Jalan menuju kemandirian yang lebih besar dimulai 
dengan undangan ke kebaktian Jalan Saya Menuju 

Kemandirian. Di kebaktian, Anda akan diimbau untuk 
mengevaluasi situasi terkini Anda, membuat sebuah 
rencana untuk bergerak maju, dan kemudian membawa 
rencana Anda kepada Tuhan. Di akhir kebaktian, Anda 
akan diundang untuk memilih kelompok kemandirian 
yang dapat menolong Anda:

•  Menemukan pekerjaan atau meningkatkan situasi 
pekerjaan Anda.

•  Mengelola dengan lebih baik keuangan pribadi dan 
keluarga Anda.

•  Memilih jalan pendidikan dan berhasil di sekolah.
•  Memulai atau mengembangkan bisnis kecil Anda.

Dalam kelompok kemandirian, Anda akan:

•  Menghadiri pertemuan kelompok selama dua jam 
setiap minggu selama tiga bulan.

•  Mengembangkan dan menindaki komitmen pribadi 
untuk mencapai gol-gol kemandirian.

•  Belajar dari, berembuk dengan, dan mendukung 
anggota kelompok lainnya.

•  Memperoleh iman yang lebih besar kepada Yesus 
Kristus dan kepada kuasa-Nya untuk menolong 
Anda menolong diri sendiri menjadi mandiri.

Sebuah kelompok kemandirian berfungsi seperti sebu-
ah dewan. Partisipan saling menolong dan bertanggung 
jawab terhadap satu sama lain. Fasilitator kelompok 
mengundang interaksi, mengimbau partisipasi, mena-
yangkan video-video pelatihan, dan menolong kelompok 
kemandirian mengikuti proses sebagaimana diuraikan 
dalam materi-materi terkait.

Anggota dapat menemukan video dan materi yang 
digunakan dalam pelatihan kemandirian di srs .lds .org 
atau aplikasi seluler Gospel Library [Perpustakaan Injil].



WAHYU DAN KEMANDIRIAN

Presidensi pasak dan distrik mengimplementasikan, 
mengarahkan, dan membimbing inisiatif kemandirian 

Gereja. Mereka melakukan ini dengan bekerja erat ber-
sama Lembaga Pertolongan dan dengan mengorganisasi 
komite kemandirian.

Komite ini mencakup seorang anggota dewan tinggi 
pasak, seorang anggota presidensi Lembaga Pertolongan 
pasak, ketua dewan kesejahteraan uskup, dan spesialis 
kemandirian pasak. Komite melatih dan mengimbau 
dewan lingkungan untuk berdoa tentang dan mengun-
dang anggota untuk berpartisipasi dalam inisiatif. Mere-
ka mengorganisasi kelompok kemandirian dan bekerja 
bersama manajer Layanan Kemandirian untuk mengum-
pulkan dan membagikan sumber-sumber masyarakat.

“Inisiatif kemandirian Gereja menolong individu- 
individu menerima wahyu pribadi melalui kepatuhan 
pada asas-asas Injil kunci. “Fasilitator dipanggil untuk 
menciptakan suasana [melalui diskusi interaktif] di mana 
Roh Kudus dapat mengajar partisipan ‘segala sesuatu 
yang hendaknya [mereka] lakukan’ (2 Nefi 32:5; lihat 
juga 32:3).” 5

Temukan informasi lebih lanjut di srs .lds .org.

MANDIRI DAN BERDIKARI
“Gereja dan para anggotanya dipe-
rintahkan oleh Tuhan agar mandiri 
dan berdikari. (Lihat A&P 78:13–14).

“Tanggung jawab bagi kesejahte-
raan sosial, emosi, rohani, jasmani, 
atau ekonomi setiap orang pertama-

tama terletak pada dirinya sendiri, kedua pada keluar-
ganya, dan ketiga pada Gereja jika dia adalah seorang 
anggota yang setia darinya.
Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: Spencer W. Kimball (2006), 117.

mereka bahwa ini adalah alat paling fantastis yang per-
nah saya terima dari Presidensi Utama,” imbuh Sergio. 
“Adalah lebih baik dari uang apa pun yang dapat dibe-
rikan untuk membantu seseorang, dan ajaran-ajarannya 
adalah lebih jelas daripada banyak materi yang saya 
pelajari ketika saya masih menjadi mahasiswa di sebuah 
universitas.”

Yang terpenting, mereka yang merampungkan 12 ming-
gu kursus kemandirian menjadi murid Yesus Kristus yang 
lebih baik dan belajar cara menggunakan keterampilan 
mereka untuk membangun kerajaan Allah.

“Kelompok [kemandirian] ini tidak hanya berfokus pada 
bisnis kita; itu berfokus pada hubungan kita dengan Allah 
dan orang lain,” ujar Sergio. “Kami menjadi murid Yesus 
Kristus yang lebih baik selama tiga bulan yang kami luang-
kan dalam kelompok ini. Bagaimana pun juga, mungkin 
bisnis akan membantu kita menjadi lebih mandiri, tetapi 
tujuan utamanya adalah untuk melayani.”
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Pertumbuhan dan Tindakan
“Sudah selalu menjadi suatu ajaran yang pokok bagi 

para Orang Suci Zaman Akhir,” ujar Presiden Joseph F. 
Smith (1838–1918), “bahwa agama yang tidak memiliki 
kuasa untuk menyelamatkan orang secara jasmani serta 
menjadikan mereka makmur dan bahagia di sini, tidak 
dapat diandalkan untuk menyelamatkan mereka secara 
rohani untuk mempermuliakan mereka di dalam kehidup-
an yang akan datang.” 6

Maka kita hendaknya tidak terkejut bahwa dengan 
memperkuat jasmani, kita juga memperkuat rohani. Pena-
tua David dan Sister Theresa Nish, yang melayani sebagai 
misionaris kemandirian di Kepulauan Solomon, melihat 
korelasi itu secara langsung di antara para anggota Gereja 
di sana.

“Pertumbuhan rohani dan kehadiran bait suci jelas 
dikaitkan dengan asas, keterampilan, dan kebiasaan yang 
diajarkan dalam Landasan Saya dan pada penjelasan 
menyeluruh dalam Jalan Saya Menuju Kemandirian,” ujar 
mereka mengenai buklet-buklet inisiatif. “[Itu] menolong 
orang-orang membuat kemajuan rohani dan juga jasmani, 
yang menuntun pada kemandirian rohani dan jasmani.”

Cheryl Redd, seorang fasilitator kemandirian di Utah, 
AS, menjelaskan bagaimana asas-asas rohani inisiatif 
ini telah membantu kemajuannya secara jasmani: “Saya 

menyadari bahwa asas-asas dan landasan ini dapat dite-
rapkan pada semua aspek kehidupan kita. Lokakarya- 
lokakarya ini telah membantu saya menjadi lebih berfo-
kus pada tanggung jawab saya sebagai seorang istri dan 
ibu. Saya sekarang memiliki alat-alat untuk lebih mema-
hami keuangan keluarga. Saya melihat bagaimana bekerja 
bersama dengan pasangan kita untuk mengelola keuang-
an adalah, dalam satu cara, sebuah bisnis. Kita memerlu-
kan alat-alat ini agar keluarga kita berhasil.”

Di seluruh Gereja, visi yang meningkat ini diwujudkan 
ke dalam meningkatnya kesetiaan dan kekuatan rohani. 
Sebagai hasilnya, para anggota telah meningkatkan komit-
men mereka untuk menghadiri Gereja, membayar persepu-
luhan, dan tetap layak bagi bait suci.

“Itu menarik perhatian saya,” ujar seorang anggota baru, 
George Echevarría, mengenai inisiatif kemandirian ini. 
George, pengemudi taksi di Peru, mengatakan inisiatif ini 
membantu dia memperoleh kesaksian tentang Injil semen-
tara memenuhi dirinya dengan hasrat untuk memperba-
iki diri. Sekarang dia berharap untuk menjadi ahli listrik, 
memperbaiki taksinya yang telah dikendarainya selama 
bertahun-tahun.

“Kita hendaknya tidak duduk dan menunggu hal-hal 
untuk terjadi kepada kita,” ujarnya. “Kita harus menjadi 
proaktif.”
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“Hidup Anda Akan Diberkati”
Para Orang Suci Zaman Akhir di seluruh dunia menu-

ai berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan sewaktu mereka 
dengan tekun belajar, menjalankan, dan menerapkan 
asas-asas kemandirian rohani dan jasmani. Sementara 
setiap orang dapat mengambil manfaat, inisiatif ini secara 
khusus telah memberkati mereka yang kekurangan atau 
perlu memperkuat kemandirian jasmani dan rohani. Dana-
tetap Pendidikan mendukung inisiatif kemandirian dengan 
menolong mereka yang memiliki rencana untuk pelatih-
an pendidikan untuk mengakses sumber-sumber yang 
diperlukan.

Tulisan suci menjanjikan bantuan Tuhan sewaktu kita 
berusaha menuju kemandirian. Tuhan telah berfirman, 
“Adalah tujuan-Ku untuk menyediakan bagi para orang 
suci-Ku” (A&P 104:15).

Mengomentari tujuan itu, Presidensi Utama telah menya-
takan: “Wahyu ini adalah janji dari Tuhan bahwa Dia akan 
menyediakan berkat-berkat jasmani dan membuka pintu 
kemandirian, yaitu kemampuan bagi kita untuk menyedi-
akan kebutuhan hidup bagi diri kita sendiri dan anggota 
keluarga kita.”

Sewaktu kita menelaah, menerapkan, dan mengajarkan 
asas-asas ini kepada anggota keluarga, Presidensi Utama  
berjanji, “kehidupan Anda akan diberkati. Anda akan 

belajar cara bertindak di jalan Anda menuju kemandirian 
yang lebih besar. Anda akan diberkati dengan harapan, 
kedamaian, dan kemajuan yang lebih besar.” 7 ◼

CATATAN
 1. Buku Pegangan 2: Mengelola Gereja [2010], 6.1.1
 2. Thomas S. Monson, “Guiding Principles of Personal and Family 

Welfare,” Ensign, September 1986, 3; lihat juga Marion D. Romney, 
dalam Welfare Services Meeting Report, 2 Oktober 1976, 13.

 3. Presidensi Utama, dalam Landasan Saya: Asas, Keterampilan,  
Kebiasaan (buklet, 2015), 2.

 4. Robert D. Hales, “A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action,” dalam 
Basic Principles of Welfare and Self-Reliance (buklet, 2009), 12.

 5. You’re Invited: A Leader’s Guide to the Self-Reliance Initiative 
(buklet, 2016), 9.

 6. Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: Joseph F. Smith (1998), 169.
 7. Presidensi Utama, dalam Landasan Saya, 2.

INTISARI AGAMA KITA
“Seperti dua sisi mata uang, duniawi 
dan rohani tak terpisahkan .…

Pekerjaan menyediakan dengan 
cara Tuhan ini bukanlah sekadar butir 
lain dalam daftar program Gereja. Itu 
tidak dapat dilalaikan atau dikesam-

pingkan. Itu adalah yang utama dari ajaran kita; itu 
adalah intisari agama kita.”
Presiden Dieter F. Uchtdorf, Penasihat Kedua dalam Presidensi Utama, 
“Menyediakan dalam Cara Tuhan,” Liahona, November 2011, 53–56.
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P O T R E T  I M A N

Ilir Dodaj
Durrës, Albania

Seorang sister lansia di lingkungan 
kami memiliki tumor di perut dan 
memerlukan bantuan setiap hari 
karena dia tidak dapat bergerak 
dari tempat tidurnya. Akhirnya, dia 
meminta seandainya hanya saya 
yang datang, bukan pemegang ima-
mat lainnya atau orang lain, karena 
dia sangat sakit dan akan mening-
gal. Dia merasa nyaman dengan 
uskupnya yang membantu dia.

Suatu hari saya menjalani ope-
rasi pada jantung saya, dan saya 
tidak dapat mengunjungi dia 
untuk waktu yang singkat. Ketika 
saya kembali menjenguk dia, dia 
berkata, “Uskup bagaimana Anda 
dapat datang ke sini membantu 
saya jika Anda baru saja menjalani 
operasi?”

Saya memberi tahunya, 
“Pemanggilan saya adalah untuk 
melayani orang lain.”

Pelayanan tidak selalu nyaman, 
tetapi sebagai seorang ayah dan 
uskup, Ilir Dodaj telah mencoba untuk 
menunjukkan kepada anak-anaknya 
bahwa pelayanan selalu berarti.
CODY BELL, FOTOGRAFER

Lihat lebih lanjut foto Uskup Dodaj dan keluarganya di 
lds .org/ go/ 101738.
Untuk belajar lebih lanjut tentang pekerjaan seorang 
uskup, kunjungi lds .org/ go/ 101739.
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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 K E M A N D I R I A N

Sebagai seorang ibu tunggal dengan 
lima anak, saya merasakan tang-

gung jawab berat untuk menyediakan 
bagi keluarga saya. Saya seorang pem-
bantu rumah tangga, tetapi pekerjaan 
saya tidak menyediakan nafkah yang 
cukup untuk keluarga saya. Saya ber-
gabung dengan kelompok kemandiri-
an agar saya dapat belajar bagaimana 
memperbaiki situasi saya.

Saya diilhami oleh kelompok 
“Memulai dan Menumbuhkan Bisnis 
Saya” dan memutuskan bahwa saya 
dapat menjahit dan menjual kantong 
pelindung panas untuk slow cooker. 
Saya akan menjahit kantong pada 

BAPA SURGAWI PEDULI TERHADAP BISNIS SAYA
malam hari setelah pulang ke rumah 
dari tempat saya bekerja.

Saya bekerja sampai larut suatu 
malam untuk pesanan besar yang 
harus selesai besok pagi ketika mesin 
jahit saya berhenti bekerja. Itu tengah 
malam, jadi tidak ada mekanik yang 
dapat menolong. Mesin itu memiliki 
perangkat alat kecil, tetapi saya tidak 
pernah memperbaiki mesin jahit 
sebelumnya. Saya tidak tahu di mana 
harus memulai.

Lalu pelajaran dalam buku pedo-
man Landasan Saya berjudul “Men-
jalankan Iman kepada Yesus Kristus” 
muncul di benak saya. Pada saat itu, 

saya tahu bahwa saya perlu memerca-
yai Tuhan. Saya berlutut dan memo-
hon: “Bapa Surgawi, tolong bantu 
saya memperbaiki mesin ini agar saya 
dapat menyelesaikan pesanan untuk 
pelanggan saya yang akan mengam-
bilnya pagi ini. Bapa Surgawi, tolong 
saya!”

Kemudian saya memiliki kesan 
yang jelas untuk mengambil obeng 
dari perangkat alat dan mengguna-
kannya untuk mendorong bagian 
tertentu dari mesin jahit. Saya mela-
kukannya, bersandar sepenuhnya 
pada iman saya. Saya menahan napas 
sewaktu saya menyalakan mesin kem-
bali. Itu berhasil!

Saya dapat memenuhi tenggat 
pesanan. Saya menemukan seperti 
apa rasanya memiliki Bapa Surga-
wi dan Yesus Kristus sebagai rekan 
bisnis. Saya tahu saya akan terus 
diberkati sewaktu saya mencari 
kesempatan untuk menerapkan apa 
yang saya pelajari dalam kelompok 
kemandirian. ◼
Buyisile Zuma, KwaZulu-Natal, Afrika 
Selatan

Saya bekerja 
sampai larut 

suatu malam untuk 
pesanan besar yang 
harus selesai besok 
pagi ketika mesin 
jahit saya berhenti 
bekerja.
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Setelah saya ditugasi untuk memim-
pin sebuah komite kemandirian 

pasak, saya menyadari bahwa saya 
sendiri setengah menganggur. Dengan 
kesadaran ini, saya berhasrat lebih 
untuk kehidupan profesional saya.

Saya merasa hasrat saya diperbarui 
untuk menemukan pekerjaan yang 
lebih baik dan meminta bantuan 
untuk menulis sebuah riwayat 
kerja yang profesional. Saya 
mengirimkan riwayat kerja 
baru saya ke beberapa 
perusahaan dan sege-
ra dipanggil untuk 
wawancara.

Salah satunya, 
pewawancara menun-
juk pada satu baris 
pada riwayat saya yang 
menyebutkan saya beker-
ja sebagai penasihat dalam 
presidensi pasak dan bertanya, 
“Dapatkan Anda menceritakan kepa-
da saya dalam lima detik apa arti 
pelayanan gereja ini?”

Saya mengatakan bahwa saya 
berada dalam kepemimpinan sebuah 
organisasi yang bertanggung jawab 
untuk bimbingan dan kesejahteraan 
lebih dari 2.500 orang. Pewawancara 
menjadi tertarik dan berkata, “Anda 
memiliki satu menit untuk memutus-
kan bagaimana memberi saya res-
pons lima detik untuk pertanyaan ini: 
Bagaimana Anda membimbing 2.500 
orang tersebut?”

JAWABAN YANG DIILHAMI DI SEBUAH 
WAWANCARA PEKERJAAN

“Kami membantu mereka menetap-
kan gol-gol,” saya menjawab.

Pewawancara berdiri, menjabat 
tangan saya, dan berkata, “Anda 
diterima.”

Adalah menakjubkan bagaimana 
Allah membantu saya dan men-
jawab doa saya. Saya bersyukur 

kepada Juruselamat saya karena 
mengilhami para pemimpin 

untuk membuat inisiatif 
kemandirian. Saya telah 

secara pribadi diber-
kati olehnya, dan 
saya telah meli-
hat proses yang 
sederhana dan 
diilhami dari ini-

siatif kemandirian 
memberkati banyak 

lainnya di pasak 
kami. Saya sangat yakin 

akan kemampuan asas-asas 
kemandirian untuk mengang-

kat kehidupan ketika saya men-
jadi pemimpin atas 15 karyawan 
dalam pekerjaan baru saya, saya 
mulai mengajari mereka asas-asas 
kemandirian.

Saya telah bertumbuh dan saya 
lebih mumpuni daripada yang dapat 
saya pikirkan. Saya sekarang menda-
patkan gaji yang menyokong saya dan 
keluarga saya. Inisiatif ini menolong 
kita meningkat setiap hari dengan 
menolong kita menemukan kemandi-
rian yang lebih besar. ◼
Gibrair Padilha Dos Santos, São Paulo, 
Brasil

Saya tahu ini akan menjadi momen 
yang menentukan dalam wawanca-
ra. Saya berdoa dan meminta Bapa 
Surgawi saya untuk bantuan dengan 
cepat mengingat pelajaran-pelajaran 
yang telah saya pelajari dari kelompok 

kemandirian. Saya merasakan percaya 
diri yang besar muncul.

Setelah satu menit, pewawancara 
bertanya, “Bagaimana Anda membim-
bing 2.500 orang tersebut?”
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Saya tahu bahwa lima detik ini 
akan menjadi momen yang 

menentukan dalam wawancara. Saya 
berdoa dan memohon bantuan dari 
Bapa Surgawi saya.
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Saya ingin mengirimkan putra saya 
ke misi, tetapi menjual 1 kilog-

ram bibingka (kue beras) seminggu 
tidaklah cukup untuk mendukung dia 
di misi.

Putra saya menolong keuangan 
keluarga dan juga khawatir menge-
nai kondisi keuangan kami, merasa 
tidak nyaman untuk pergi. Adalah 
pergumulan yang terus-menerus bagi 
keluarga kami untuk menghasilkan 
uang. Saya bangga terhadap putra 
saya yang berusia 25 tahun karena  
hasrat salehnya untuk melayani 
Tuhan, tetapi saya menyadari bahwa 
kami akan memerlukan semacam 
mukjizat untuk mewujudkan mimpi-
nya melayani misi.

MENGEMBANGKAN BISNIS KUE BERAS SAYA
Saya bergabung dengan kelompok 

kemandirian. Dengan menjadi proaktif 
dan menjalankan iman saya, saya tahu 
bahwa keluarga saya akan diberkati. 
Selama satu pertemuan, saya terdo-
rong untuk pergi ke sebuah pasar 
umum. Di sana, saya melihat banyak 
wanita menjual camilan asli daerah. 
Saya membuat kesepakatan dengan 
seorang wanita. Saya memberi tahu 
dia saya akan menitipkan produk 
saya pada pagi hari untuk dia jual dan 
mengambil keuntungannya pada sore 
hari. Pengaturan ini menguntungkan 
kami berdua. Segera saya menemukan 
lebih banyak penjual. Bisnis saya ber-
kembang menjadi 10 penjual selama 
waktu saya di kelompok kemandirian.

Saya belajar untuk memisahkan 
uang pribadi saya dari uang bisnis 
saya dan membayar upah untuk diri 
saya sendiri. Saya belajar untuk ber-
henti menghabiskan waktu membuat 
produk yang tidak laku dan alih-alih 
berfokus pada produk yang mengun-
tungkan. Saya juga belajar mengenai 
pemasaran dengan media sosial. 
Rekan tindakan saya dari kelompok 
kemandirian membantu saya mem-
buat akun Facebook. Dari sana, kami 
belajar tentang membuat merek 
dagang dan pengemasan. Bisnis saya 
akhirnya berkembang sampai titik di 
mana suami saya dapat berhenti dari 
pekerjaan yang menuntut secara fisik 
dan bekerja bersama saya.



Seseorang baru-baru ini bertanya 
kepada saya bagaimana penjualan 
saya. Dengan bangga saya memberi 
tahu dia sekarang saya menjual 12 
kilogram kue beras.

“12 kilogram per minggu itu hebat!” 
ujarnya.

“Tidak brother,” ujar saya. “Saya 
menjual 12 kilogram per hari.”

Putra saya memberi tahu saya dia 
bahagia bahwa bisnis saya sekarang 
dapat menyediakan bagi kebutuhan 
kami.

“Sepertinya saya dapat melayani 
misi penuh waktu sekarang,” dia 
berkata.

Dia sekarang melayani di Misi 
Filipina San Pablo. Saya sangat ber-
syukur untuk inisiatif kemandirian. 
Tuhan bersungguh-sungguh ketika 
Dia berfirman, “Adalah tujuan-Ku 
untuk menyediakan bagi para orang 
suci-Ku” (A&P 104:15). ◼
Lordita Yagomyom, Misamis Occidental, 
Filipina

Saya menikah, mempunyai tiga 
anak, dan menganggur. Kurang-

nya lapangan pekerjaan membuat 
saya putus asa. Saya khawatir dengan 
keamanan keluarga saya, dan saya 
berhenti memercayai diri sendiri.

Istri saya, Carla, mendorong saya 
untuk menghadiri kelompok keman-
dirian. Adalah memalukan bagi saya 
untuk mengakui bahwa saya tidak 
memiliki pekerjaan, tetapi dia mendo-
rong saya untuk menghadiri kelom-
pok itu agar saya dapat memelihara 
keluarga kami.

Dengan enggan saya mencobanya. 
Sementara menghadiri kelompok itu, 
saya menyadari bahwa keterampilan 
saya berbahasa Inggris dapat menja-
di aset berharga dalam dunia kerja. 
Saya mempelajari bahasa Inggris di 
misi saya, tetapi saya hanya tahu 
bagaimana berbicara tentang agama. 
Saya mendaftar di kelas-kelas bahasa 
Inggris yang ditawarkan Gereja untuk 
meningkatkan kosakata saya. Ketika 
saya pulang dari kelas bahasa Inggris 
suatu hari, Carla mengulurkan telepon 
kepada saya.

“Siapa itu?” Saya bertanya.
“Saya tidak tahu,” jawabnya. “Mere-

ka berbicara dalam bahasa Inggris.”
Itu adalah perwakilan sumber daya 

manusia dari salah satu perusahaan 
terbesar di Costa Rica yang meminta 

saya untuk wawancara. Saya tertegun, 
tetapi wawancara berjalan dengan 
sangat baik. Saya kemudian menge-
tahui bahwa Carla telah mengatur 
wawancara itu.

Saya mendapatkan pekerjaan, dan 
saya mengingat bagaimana kelompok 
kemandirian telah menolong saya. 
Kemudian saya memikirkan tentang 
bagaimana saya dapat menerapkan 
dengan lebih baik apa yang saya 
pelajari. Saya mulai mencari bahkan 
pekerjaan yang lebih baik dan saya 
mendapatkannya. Kemudian saya 
mulai mengupayakan bisnis konstruk-
si saya sendiri.

Saya tidak dapat membayangkan 
di mana keluarga saya dan saya akan 
berada tanpa awal yang kami teri-
ma dari inisiatif kemandirian. Saya 
belajar untuk menjadi rendah hati 
dan memohon bantuan dari Tuhan. 
Saya juga belajar untuk mengizinkan 
mereka yang ingin menolong saya 
untuk memberkati kehidupan saya. 
Kami memiliki begitu banyak berkat. 
Saya sekarang memiliki harga diri, dan 
saya dapat memberkati keluarga saya 
dengan uang yang saya hasilkan. Saya 
tahu Roh memberkati kita ketika kita 
rendah hati. ◼

José Alberto Navas (sebagaimana 
diceritakan kepada Miriam Sweeney), 
San José, Kosta Rika

MEMPEROLEH HARGA DIRI 
MELALUI KEMANDIRIAN
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Selama satu pertemuan kelompok 
kemandirian, saya terdorong untuk 

pergi ke sebuah pasar umum. Saya 
membuat kesepakatan dengan seorang 
wanita untuk menjual kue beras saya.



Apa yang dapat  
kita pelajari hari  

ini dari pengalaman- 
pengalaman para  

Rasul pertama  
Pemulihan?

Oleh Matthew C. Godfrey
Departemen Sejarah Gereja

Mereka berusia antara 23 hingga 
35, namun mereka membantu 
mengubah dunia. Para Rasul 

pertama dari Gereja yang dipulihkan 

penahbisannya dia diberi tahu “bahwa 
berjuta-juta” akan “diinsafkan oleh 
pengaruhnya.” 2

Sebagai seorang Rasul dia mela-
yani dua misi yang sangat berhasil 
di Inggris. Dia menginsafkan banyak 
individu yang keturunannya mung-
kin berjumlah sangat banyak dalam 
hitungan jutaan saat ini. Bagi Heber, 
maju terus bahkan ketika dia merasa 
hanya memiliki sedikit untuk diberi-
kan telah memberkati dia dan banyak 
lainnya.

masih muda. Beberapa merasa tidak 
mumpuni. Beberapa membuat kesa-
lahan. Tetapi mereka semua membuat 
perbedaan. Inilah lima pelajaran yang 
dapat kita pelajari dari pengalaman-
pengalaman mereka.

1. Anda Tidak Perlu Merasa Cukup 
Baik untuk Menjadi Cukup Baik

Heber C. Kimball merasa tidak 
mumpuni ketika dia menerima 
pemanggilannya dalam Kuorum Dua 
Belas Rasul di bulan Februari 1835. 
Dia telah berada di Gereja kurang 
dari tiga tahun dan baru berusia 33 
tahun.

“Itu jauh dari perkiraan saya,” 
Heber kemudian mengingat.1 

Tetapi dia bersedia untuk 
menerima pemanggilan 

itu, dan dalam berkat 

Lima Pelajaran  
untuk Dewasa Muda 

dari Para Rasul Muda
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2. Kita Ditentukan oleh Keputusan, 
Bukan Keadaan

Thomas B. Marsh melarikan diri 
dari rumah di New Hampshire pada 
usia 14 tahun. Dia bekerja sebagai 
buruh tani di Vermont; sebagai pela-
yan di Albany, New York; di sebuah 
hotel di New York City; kemudian 
sebagai pelayan di Long Island. 
Keadaannya tidak stabil sampai dia 
bertemu dan menikahi Elizabeth 
Godkin.

Dia dan Elizabeth akhirnya ditun-
tun oleh Roh ke New York bagian 
barat. Di sana, mereka mendengar 

tentang Kitab Mormon. Thomas meli-
hat salinan dari 16 halaman pertama 
sewaktu itu baru saja dicetak, dan 
pencetak mengizinkannya untuk 
membaca lembar yang telah diperik-
sa. Memercayai kitab itu dari Allah, 
Thomas memilih untuk bergabung 
dengan Gereja. Dia dibaptiskan pada 
3 September 1830.3

Thomas mengkhotbahkan Injil 
di berbagai area. Dia menanggung 
kesukaran ketika para Orang Suci 
diusir dari Jackson County, Missouri, 
di bulan November 1833. Dia ada-
lah anggota asli dari dewan tinggi 

Missouri ketika itu diorganisasi pada 
bulan Juli 1834. Setelah pemanggilan-
nya sebagai Rasul di usia 34, dia mela-
yani sebagai Presiden Kuorum Dua 
Belas Rasul. Meski dia telah dengan 
tulus membela Joseph Smith terha-
dap para pembangkang di masa lalu, 
Thomas sendiri pada akhirnya merasa 
kecewa. Pada tahun 1838 dia memilih 
untuk meninggalkan Gereja.4

Dari Thomas Marsh kita dapat 
belajar bahwa keadaan yang tidak 
stabil tidak perlu menjauhkan kita dari 
berkat-berkat Injil—atau dari member-
kati kehidupan orang lain.ILU
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3. Berhati-hatilah: Tidak Seorang pun 
Terlalu Baik untuk Jatuh

Lyman Johnson adalah yang termuda dari 
mereka yang dipanggil—23 tahun dan empat 
bulan pada waktu itu. Dia telah ditahbiskan 
sebagai imam tinggi hanya beberapa hari 
setelah menginjak usia 20 di tahun 1831 dan 
telah melayani beberapa misi untuk Gereja. 
Sementara melayani dalam salah satu dari misi 
ini, dia memberikan sebuah khotbah yang dii-
ngat sebagai “salah satu kesaksian paling kuat 
mengenai misi Joseph Smith, dan pekerjaan 
besar di zaman terakhir.” 5

Sayangnya, pelayanan Lyman sebagai Rasul 
tidak bertahan lama. Selama kekacauan ekono-
mi di Kirtland, Ohio, tahun 1837, dia berbalik 
menentang Joseph Smith. Lyman diekskomuni-
kasi pada tahun 1838.

Terlepas seberapa baik dia dapat berkhot-
bah, terlepas apa jabatan yang dia pegang di 
Gereja, Lyman masih tetap terjatuh. Brigham 
Young mengatakan bahwa Lyman kemudian 
mengakui bahwa di berharap dia masih dapat 
memercayai Injil: “Saya dipenuhi sukacita 
dan kebahagiaan .… Saya bahagia siang dan 
malam .… Tetapi sekarang adalah kegelapan, 
kepedihan, kesedihan, kesengsaraan yang luar 
biasa.” 6.
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4. Kepatuhan Tidak Menjamin 
Kemudahan, Namun Itu Sepadan

Setelah Parley P. Pratt ditahbiskan seba-
gai Rasul, Oliver Cowdery, salah seorang 
dari mereka yang ditunjuk untuk membantu 
memilih para Rasul, memberikan tanggung 
jawab spesifik kepada Parley, mengatakan 
bahwa dia akan “memiliki kesulitan yang 
sama yang harus dihadapi dalam meme-
nuhi pelayanan ini, yang dimiliki oleh para 
Rasul zaman dahulu.” Dia mengatakan bah-
wa Parley akan menghadapi “ruang bawah 
tanah yang kuat dan penjara yang suram,” 
tetapi keadaan semacam itu hendaknya tidak 
mengecilkan hatinya, karena pencobaan-
pencobaan akan memampukan dia “untuk 
menerima kemuliaan” yang Tuhan cadangkan 
untuk dia.7

Kehidupan Parley mengikuti pola itu. Dia 
terkadang menghadapi kemiskinan yang 
menghancurkan. Dia mengalami ejekan 
sewaktu dia mengkhotbahkan Injil. Dia dipen-
jara pada tahun 1838 dan 1839 dengan tuduh-
an yang berasal dari kesulitan yang anggota 
Gereja hadapi di Missouri. Namun Parley juga 
mengalami berkat-berkat yang Oliver telah 
janjikan. Tidak lama setelah dibebaskan dari 
penjara, dia menulis, “Kami baik-baik saja, 
dan sangat makmur di dalam Tuhan, setelah 

semua kesukaran kami.” 8
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5. Usia Tidaklah Sepenting Iman
Orson Pratt, saudara lelaki Parley, 

adalah kedua yang termuda dari para 
Rasul. Ditahbiskan pada usia 23 tahun, 
dia hanya beberapa minggu lebih tua 
dari Lyman Johnson. Pelayanan yang 
Orson telah berikan kepada Gereja 
memberi teladan hebat tentang bagai-
mana dewasa muda dapat menjadi 
pengaruh kuat untuk kebaikan.

Orson dibaptiskan pada tanggal 
19 September 1830—ulang tahunnya 
yang ke-19. Tidak lama setelah itu, 
Joseph Smith menerima sebuah wah-
yu untuk dia yang mengatakan bahwa 
Orson adalah putra Allah, bahwa dia 
diberkati karena percaya, dan bahwa 
dia bertanggung jawab untuk meng-
khotbahkan Injil (lihat A&P 34:3–6). 
Dengan demikian, Orson melayani 
sejumlah misi termasuk salah satunya 
dengan Lyman Johnson pada tahun 
1832 di mana mereka membaptiskan 
hampir 100 individu dan menahbiskan 
banyak penatua.

Ketika Orson dipanggil sebagai 
Rasul, dia tidak berada di Kirtland. 

Pada 23 April 1835, di kota Columbus, 
dia mengetahui bahwa kehadirannya 
diperlukan di sebuah pertemuan di 
Kirtland pada tanggal 26 April.

Tidak mengetahui tujuan dari 
pertemuan itu, dia segera menuju 
ke sana. Tidak menyadari bahwa dia 
telah dipanggil sebagai Rasul, dia ber-
jalan masuk sementara jemaat sedang 
“berdoa dan berharap bagi kedatang-
annya.” 9 Merasakan dukungan dari 
para Orang Suci, Orson menerima 
pemanggilannya.

Sebagai seorang Rasul, dia mem-
persiapkan sebuah pamflet berisi 
kisah Penglihatan Pertama Joseph 
Smith yang paling awal dicetak. Seba-
gai pionir di tahun 1847, dia terus 
mencatat secara detail perjalanan ke 
barat. Dia juga menulis banyak pam-
flet misionaris dan menjadi pembela 
yang kuat terhadap Kitab Mormon.

Saat Ini Berbeda … Benarkah?
Dalam banyak cara, dewasa muda 

adalah berbeda sekarang dengan 
mereka di tahun 1835. Namun 

pelajaran-pelajaran ini dapat meno-
long dewasa muda sekarang dalam 
upaya mereka untuk memenuhi 
potensi mereka. Inilah ringkasannya:

•  Jika Anda merasa tidak mum-
puni, tetaplah maju terus.

•  Setiap orang memiliki tantangan. 
Anda dapat mengatasi tantangan 
Anda.

•  Anda akan menjadi lebih baha-
gia jika Anda tetap aktif di 
Gereja.

•  Tetaplah berkomitmen. Jadilah 
patuh dan setia. Berkat-berkat 
akan datang.

•  Anda memiliki sesuatu yang 
penting untuk diberikan. Tuhan 
mengandalkan Anda. ◼

CATATAN
 1. “Extracts from H. C. Kimball’s Journal,” 

Times and Seasons, 15 April 1845, 868.
 2. “Minutes, Discourse, and Blessings, 14–15 

February 1835,” dalam The Joseph Smith 
Papers, Documents, Volume 4: April 1834–
September 1835, disunting oleh Matthew C. 
Godfrey dan lainnya (2016), 229.

 3. Lihat “History of Thos. Baldwin Marsh,”  
The Deseret News, 24 Maret 1858, 18.

 4. Lihat “History of Thos. Baldwin Marsh,” 
The Deseret News, 24 Maret 1858, 18; Kay 
Darowski, “The Faith and Fall of Thomas 
Marsh,” dalam Revelations in Context: The 
Stories behind the Sections of the Doctrine 
and Covenants, disunting oleh Matthew 
McBride dan James Goldberg. (2016), 57–59.

 5. Edward W. Tullidge, Tullidge’s Histories 
(1889), volume 2 (supplement), 175.

 6. Brigham Young, Discourse, 17 Juni 1877, 
dalam Journal of Discourses, 19:41.

 7. Oliver Cowdery, dalam “Minutes and 
Blessings, 21 February, 1835,” dalam Joseph 
Smith Papers, Documents, Volume 4: April 
1834–September 1835, 240–241.

 8. “Letter from Parley P. Pratt, 22 November 
1839,” josephsmithpapers.org/paper-
summary/letter-from-parley-p-pratt-22-
november-1839/1.

 9. “Extracts from H. C. Kimball’s Journal,” 
Times and Seasons, 15 April 1845, 869.
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Pemanggilan  
Para Rasul Asli  

Pemulihan
Pada tanggal 8 Februari 1835, 

Joseph Smith meminta Brother 
Brigham Young dan Brother Joseph 
Young untuk bernyanyi bersamanya. 
Nabi kemudian menerima sebuah 
wahyu bahwa ini adalah waktu-
nya bagi Dua Belas Rasul untuk 
dipanggil.1

Joseph Smith meminta Brigham 
untuk menyebarkan pengumuman 
bahwa konferensi akan diadakan 
pada hari Sabtu berikutnya. Dia mem-
beri tahu Brigham bahwa dia akan 
menjadi salah satu dari Dua Belas.2

Enam hari kemudian, para Orang 
Suci berkumpul. Joseph Smith menga-
takan bahwa salah satu tujuan uta-
ma dari pertemuan itu adalah agar 
Tiga Saksi Kitab Mormon—Oliver 
Cowdery, David Whitmer, dan Martin 
Harris—“untuk memilih dua belas 
pria dari Gereja sebagai para Rasul.” 3 
Oliver dan David telah sebelumnya 
menerima tugas itu di bulan Juni 1829, 
tetapi meski mereka telah “mencari 
Tuhan melalui puasa dan doa” untuk 
menemukan Dua Belas, waktunya 
belumlah tepat.4 Sekarang, Joseph 
berkata, waktunya telah tiba.

Dua Belas (dalam urutan disajikan 
dalam pertemuan) adalah Lyman 
Johnson, usia 23; Brigham Young, 33; 
Heber C. Kimball, 33; Orson Hyde, 30; 
David W. Patten, 35; Luke Johnson, 27;  
William E. McLellin, 29; John F. 

Boynton, 23; Orson Pratt, 23; William 
Smith, 23; Thomas B. Marsh, 34; dan 
Parley P. Pratt, 27. Semuanya telah 
sebelumnya melayani misi. Delapan 
telah menemani Joseph Smith di eks-
pedisi Perkemahan Sion musim panas 
sebelumnya.5

Setelah penunjukan mereka, 
masing-masing Rasul ditahbiskan.6 
Berkat-berkat penahbisan mereka 
dipenuhi dengan janji-janji akan 
keberhasilan misionaris. Heber C. 
Kimball kemudian mengingat berkat-
berkat “memprediksi banyak hal yang 
akan terjadi, bahwa kita akan memiliki 
kuasa untuk menyembuhkan yang 
sakit, mengusir iblis, membangkitkan 
yang mati, membuat yang buta meli-
hat, … memindahkan gunung, dan 
segala hal akan tunduk kepada kita 
melalui nama Yesus Kristus.” 7

Oliver Cowdery juga menekankan 
kesulitan-kesulitan yang akan mereka 
hadapi: “Bersiaplah di segala waktu 
untuk membuat pengurbanan [sic] 
dari kehidupan Anda, ketika Allah 
memintanya dalam memajukan dan 
membangun tujuan-Nya.” Oliver 
mengimbau para Rasul untuk mencari 
pengetahuan pribadi tentang Yesus 
Kristus agar mereka dapat bersak-
si tentang keberadaan-Nya dengan 
kepastian: “Jangan berhenti berusaha 
sampai Anda telah melihat Allah, ber-
tatap muka.” 8

Dimulai pada bulan Mei 1835, para 
Rasul melakukan banyak misi penca-
rian jiwa untuk Gereja, dan kepemim-
pinan umum mereka juga memberkati 
banyak individu. ◼

CATATAN
 1. Lihat History, 1838–1856 (Manuscript  

History of the Church), volume B-1 
[1 September 1834–2 November 1838],” 
addenda, note A, page 1, josephsmith 
papers.org/paper-summary/history-1838-
1856-volume-b-1-1-september-1834-2-
november-1838/304.

 2. Lihat Joseph Young, History of the 
Organization of the Seventies (1878), 1.

 3. “Minutes, Discourses, and Blessings, 
14–15 February 1835,” dalam Joseph Smith 
Papers, Documents, Volume 4: April 1834–
September 1835, 224–228.

 4. “Minutes and Blessings, 21 February 1835,” 
dalam Joseph Smith Papers, Documents, 
Volume 4: April 1834–September 1835,  
242, 243.

 5. Empat yang tidak menjadi bagian dari per-
kemahan adalah David W. Patten, Thomas B. 
Marsh, William E. McLellin, dan John F. 
Boynton.

 6. Hanya sembilan dari Dua Belas yang hadir 
di pertemuan pada tanggal 14 Februari 1835. 
Parley P. Pratt ditahbiskan pada tanggal 21 
Februari 1835, sementara Thomas B. Marsh 
dan Orson Pratt keduanya ditahbiskan pada 
tanggal 26 April 1835.

 7. “Extracts from H. C. Kimball’s Journal,” 
Times and Seasons, 15 April 1845, 868.

 8. “Minutes and Blessings, 21 February 1835,” 
dalam Joseph Smith Papers, Documents, 
Volume 4: April 1834–September 1835, 244.

Untuk belajar lebih lanjut mengenai pemanggilan 
dari Dua Belas Rasul pertama dalam dispensasi ini, 
kunjungi history .lds .org



50 L i a h o n a

TE
RA

NG
 D

UN
IA

, O
LE

H 
HO

W
AR

D 
LY

O
N

Yesus, yang menderita paling banyak, memiliki belas kasihan 
paling banyak bagi kita semua yang menderita jauh lebih sedikit.

Oleh Penatua 
David A. Bednar
Dari Kuorum Dua  
Belas Rasul

Penatua Neal A. Maxwell (1926–2004) mengajarkan sebuah asas yang telah 
berkesan secara mendalam bagi saya dan telah menjadi fokus untuk banyak 
penelaahan, refleksi, dan perenungan saya. Dia mengatakan, “Tidak akan ada 

Pendamaian kecuali dengan karakter Kristus!” 1 Sejak mendengar pernyataan yang 
gamblang dan mendalam ini, saya mencoba untuk belajar lebih lanjut mengenai 
dan memahami lebih baik kata “karakter.” Saya juga merenungkan hubungan antara 
karakter Kristus dan Pendamaian-Nya—dan implikasi dari hubungan itu untuk kita 
masing-masing sebagai murid.

Karakter Tuhan Yesus Kristus
Mungkin indikator terbaik dari karakter adalah kemampuan untuk mengenali 

dan dengan tepat menanggapi orang lain yang mengalami tantangan atau kema-
langan serupa yang paling cepat dan kuat memengaruhi kita. Karakter diungkap-
kan, misalnya, dalam kuasa untuk membedakan penderitaan orang lain ketika 
kita sendiri menderita; dalam kemampuan untuk mendeteksi kelaparan orang lain 
ketika kita lapar; dan dalam kuasa untuk menjangkau dan menyampaikan rasa iba 
bagi kepedihan rohani orang lain ketika kita berada di tengah kemasygulan rohani 
kita sendiri. Demikianlah, karakter diperlihatkan melalui melihat dan menjangkau 
ke luar ketika tanggapan alami dan naluriah menjadi egois dan berbalik ke dalam. 
Jika kemampuan semacam itu memang merupakan kriteria tertinggi dari karakter 
moral, maka Juruselamat dunia adalah teladan sempurna dari karakter yang demiki-
an konsisten dan penuh kasih amal.

KARAKTER 
Seperti Kristus
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Teladan dari Karakter Kristus
Di ruang atas pada malam Perja-

muan Terakhir, malam di mana Dia 
akan mengalami penderitaan terbesar 
yang pernah terjadi di seluruh dunia 
yang diciptakan oleh Dia, Kristus 
berbicara tentang Penghibur dan 
kedamaian:

“Semuanya itu Kukatakan kepada-
mu, selagi Aku berada bersama-sama 
dengan kamu;

tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, 
yang akan diutus oleh Bapa dalam 
nama-Ku, Dialah yang akan meng-
ajarkan segala sesuatu kepadamu 
dan akan mengingatkan kamu 
akan semua yang telah Kukatakan 
kepadamu.

Damai sejahtera Kutinggalkan 
bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberi-
kan kepadamu, dan apa yang Kube-
rikan tidak seperti yang diberikan 
oleh dunia kepadamu. Janganlah 
gelisah dan gentar hatimu” (Yohanes 
14:25–27).

Mengenali bahwa Dia Sendiri  
secara intens dan pribadi akan 

kasih yang Engkau berikan kepada-
Ku ada di dalam mereka dan Aku di 
dalam mereka” (Yohanes 17:20, 21, 
23, 26).

Saya mendapati diri saya berulang 
kali mengajukan pertanyaan beri-
kut sewaktu saya merenungkan hal 
ini dan peristiwa lainnya yang terja-
di sedemikian dekat dengan peng-
khianatan terhadap diri-Nya dan  
penderitaan-Nya di taman: Bagaima-
na Dia dapat berdoa untuk kesejahte-
raan dan kesatuan orang lain seketika 
sebelum penderitaan-Nya Sendiri? 
Apa yang memampukan Dia untuk 
mencari penghiburan dan kedamai-
an bagi mereka yang membutuhkan 
jauh lebih sedikit daripada penghi-
buran dan kedamaian-Nya? Semen-
tara kodrat terjatuh dari dunia yang 
Dia ciptakan membebani-Nya, bagai-
mana Dia dapat sedemikian total 
dan sedemikian eksklusif berfokus 
pada kondisi dan keprihatinan orang 
lain? Bagaimana Sang Guru dapat 
menjangkau ke luar ketika manusia 
yang lebih rendah akan berbalik ke 
dalam? Sebuah pernyataan dari Pena-
tua Maxwell memberi jawaban bagi 
setiap pertanyaan kuat ini:

“Karakter Yesus tentunya menang-
gung Pendamaian-Nya yang luar 
biasa. Tanpa karakter luhur Yesus 
tidak akan ada Pendamaian yang 
luhur! Karakter-Nya sedemikian rupa 
sehingga Dia ‘[menderita] cobaan dari 
setiap jenis’ (Alma 7:11), namun Dia 
‘tidak mengindahkan’ godaan-godaan 
itu (A&P 20:22).” 2

Yesus, yang menderita paling 
banyak, memiliki belas kasihan paling 
banyak bagi kita semua yang men-
derita jauh lebih sedikit. Tentu saja, 
kedalaman penderitaan dan belas 
kasihan sangat terkait dengan keda-
laman kasih yang dirasakan oleh yang 
melayani.

mengalami ketiadaan penghiburan 
maupun kedamaian, dan pada saat 
hati-Nya mungkin gundah dan takut, 
Sang Guru menjangkau ke luar dan 
menawarkan kepada orang lain 
berkat-berkat yang dapat dan akan 
memperkuat-Nya.

Dalam Doa Syafaat agung, yang 
diucapkan seketika sebelum Yesus 
pergi bersama para murid-Nya 
melewati sungai Kidron ke Taman 
Getsemani, Sang Guru berdoa bagi 
murid-murid-Nya dan bagi semua 
“yang percaya kepada-Ku oleh pem-
beritaan mereka;

Supaya mereka semua menjadi 
satu, sama seperti Engkau, ya Bapa,  
di dalam Aku .…

… Supaya mereka sempurna 
menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa 
Engkau yang telah mengutus Aku 
dan bahwa Engkau mengasihi mere-
ka, sama seperti Engkau mengasihi 
Aku .…

Dan Aku telah memberitahukan 
nama-Mu kepada mereka dan Aku 
akan memberitahukannya, supaya DU
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Dengan Aktif Mengupayakan 
Kasih Amal

Kita dapat dalam kefanaan ber-
usaha untuk diberkati dengan dan 
mengembangkan unsur-unsur penting 
dari karakter seperti Kristus. Tentu 
saja, adalah mungkin bagi kita sebagai 
manusia untuk berjuang dalam kesa-
lehan untuk menerima karunia-karunia 
rohani yang terkait dengan kemam-
puan untuk menjangkau ke luar dan 
dengan tepat menanggapi orang lain 
yang mengalami tantangan atau kema-
langan serupa yang paling cepat dan 
kuat memengaruhi kita. Kita tidak bisa 
mendapatkan kemampuan semacam 
itu melalui kemauan atau ketetapan 
pribadi belaka. Alih-alih, kita bergan-
tung pada dan memerlukan “jasa, 
dan belas kasihan, dan kasih karunia 
Mesias Yang Kudus” (2 Nefi 2:8). Tetapi 
“baris demi baris, ajaran demi ajaran” 
(2 Nefi 28:30) dan “dalam pergerakan 
waktu” (Musa 7:21), kita dimampu-
kan untuk menjangkau ke luar ketika 
kecenderungan alami kita adalah 
untuk berbalik ke dalam.

Izinkan saya menyarankan agar 
Anda dan saya berdoa, mendamba-
kan, berusaha, dan bekerja untuk 
menanamkan karakter seperti Kristus 
jika kita berharap untuk menerima 
karunia rohani kasih amal—kasih 
murni Kristus. Kasih amal bukanlah 
sifat atau karakteristik yang kita dapat-
kan secara eksklusif melalui ketekun-
an dan tekad kita sendiri. Tentu saja 
kita harus menghormati perjanjian-
perjanjian kita dan hidup secara layak 
dan melakukan segala sesuatu yang 
dapat kita lakukan untuk memenuhi 
syarat bagi karunia tersebut, tetapi 
pada akhirnya karunia kasih amal itu 
memiliki kita—kita tidak memilikinya 
(lihat Moroni 7:47). Tuhan menentu-
kan apakah dan kapan kita menerima 
semua karunia rohani, tetapi kita 

harus melakukan semua dalam kuasa 
kita untuk berhasrat, mendambakan, 
mengundang, dan memenuhi syarat 
bagi karunia semacam itu. Sewaktu 
kita semakin bertindak dengan cara 
yang sesuai dengan karakter Kristus, 
maka mungkin kita menunjukkan 
kepada surga dengan cara yang paling 
kuat dari hasrat kita bagi karunia 
rohani ilahi dari kasih amal. Dan jelas 
kita akan diberkati dengan karunia 
menakjubkan ini sewaktu kita sema-
kin menjangkau ke luar saat pria atau 
wanita alami dalam diri kita biasanya 
akan berbalik ke dalam.

Yesus adalah Kristus, Putra Tung-
gal Bapa Kekal. Saya tahu bahwa 
Dia hidup. Dan saya bersaksi bahwa 
karakter-Nya memungkinkan kita 
memiliki kesempatan untuk memper-
oleh kefanaan dan kehidupan kekal. 
Semoga kita menjangkau ke luar keti-
ka kecenderungan alami kita adalah 
berbalik ke dalam. ◼

Dari sebuah ceramah di Brigham Young University 
–Idaho Religion Symposium yang diberikan pada 
tanggal 25 Januari 2003.

CATATAN
 1. Neal A. Maxwell, “The Holy Ghost: 

Glorifying Christ,” Ensign, Juli 2002, 58.
 2. Neal A. Maxwell, “O How Great the Plan of 

Our God!” (Ceramah kepada para pendi-
dik religi Church Educational System, 3 
Februari 1995), 6, si .lds .org.
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Bagaimana Sebuah Pesan  
Konferensi Dapat  

MENGUBAH 
HIDUP ANDA
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Oleh Hadley Griggs

Merasa sedikit kurang berbobot secara rohani? Berpikir 
Anda dapat menggunakan sedikit arahan rohani? Nah, 
Anda beruntung, karena konferensi umum dapat menjadi 

strateginya! Penatua Robert D. Hales dari Kuorum Dua Belas Rasul 
pernah mengatakan: “Kepada para anggota muda Gereja, saya 
berjanji bahwa jika Anda mau mendengarkan [konferensi umum], 
Anda akan merasakan Roh menyelimuti Anda. Tuhan akan mem-
beri tahu Anda apa yang Dia ingin Anda lakukan dengan kehidup-
an Anda.” 1

Dan itu tidak berakhir dengan pekan konferensi—Anda dapat 
terus merasakan Roh dengan menelaah ceramah-ceramah setelah-
nya juga!

Konferensi menolong kita dalam banyak cara. Mungkin yang 
terpenting, itu mendekatkan kita kepada Juruselamat dengan 
mengajari kita bagaimana menjadi lebih seperti Dia. Satu cara 
hebat untuk mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dari konfe-
rensi adalah dengan memberikan perhatian spesifik mengenai ajar-
an-ajaran tentang atribut-atribut seperti Kristus—baik selama siaran 
atau selama Anda menelaah ceramah-ceramah setelah itu. Sewaktu 
Anda mendengarkan atau membaca atribut-atribut seperti Kristus 
tertentu dalam benak Anda, firman dan Roh dapat menolong Anda 
belajar bagaimana menjadi lebih seperti Kristus.

Anda dapat mengambil kuis cepat ini untuk melihat satu atau 
dua atribut yang mungkin Anda ingin fokuskan sewaktu Anda 
menelaah pesan-pesan konferensi. (Untuk kuis yang lebih menda-
lam, periksa New Era Oktober 2016 atau bab 6 dari Mengkhotbah-
kan Injil-Ku.)

Untuk masing-masing dari sembilan atribut seperti Kristus, di 
bawah, pilihlah pernyataan yang paling baik menggambarkan Anda.

Anda sungguh dapat menjadi lebih seperti  
Yesus Kristus. Alat-alat ini akan menolong Anda 

melihat caranya.

KASIH UNTUK LIMA  
TEMAN BARU

Di sekolah ada kelompok kecil 
anak-anak yang sebagian 

besar siswa lainnya anggap seba-
gai “bukan siapa-siapa” karena 
mereka berbeda. Saya tidak ter-
biasa berbicara dengan mereka. 
Saya tidak jahat, tetapi saya juga 
tidak baik.

Ketika saya mendengar Presi-
den Dieter F. Uchtdorf, Penasihat 
Kedua dalam Presidensi Utama 
memberikan ceramahnya “Yang 
Penuh Belas Kasihan Mendapat-
kan Belas Kasihan” (konferensi 
umum April 2012), sesuatu beru-
bah. Dia berkata bahwa ada satu 
hal yang hendaknya kita lakukan 
ketika itu mengenai menghakimi: 
“Hentikanlah itu!” Ceramahnya 
menolong saya menyadari bahwa 
alih-alih menghakimi anak-anak 
ini di sekolah, saya seharusnya 
mengganti pemikiran dan pera-
saan buruk saya dengan “hati 
yang penuh kasih bagi Allah dan 
anak-anak-Nya.”

Hari Senin itu ketika saya per-
gi ke sekolah, alih-alih menemui 
teman-teman saya yang biasa, saya 
pergi ke tempat kelompok yang 
orang-orang pikir sebagai “bukan 
siapa-siapa” berada. Kami mulai 
berbincang, dan saya menyadari 
orang-orang ini tidaklah berbe-
da dari orang lain. Sewaktu saya 
meluangkan waktu bersama mere-
ka, saya mengembangkan hubung-
an yang kuat dengan mereka. Saya 
berteman dengan lima teman baru.

Saya menyadari bahwa teman-
teman baru saya bukanlah “bukan 
siapa-siapa” sama sekali—bagi 
Allah mereka adalah selalu sese-
orang. Saya sangat bahagia telah 
belajar lebih banyak mengenai 
kasih Allah bagi anak-anak-Nya.
Holly H., usia 19, California, AS

1. IMAN:
a.  Saya tidak yakin apakah Yesus Kristus adalah Juruselamat saya.
b.  Saya percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai 

Juruselamat saya.
c.  Saya berharap Yesus Kristus adalah Juruselamat saya.
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2. PENGHARAPAN:
a.  Saya merasa damai dan optimis 

mengenai masa depan.
b.  Masa depan menakutkan saya!
c.  Saya biasanya hanya mengabai-

kan masa depan—jika saya tidak 
memikirkannya, saya tidak perlu 
mengkhawatirkannya.

3. KASIH AMAL DAN KASIH:
a.  Saya mencoba untuk mengasihi 

orang lain, tetapi ada beberapa 
orang yang selalu tampaknya 
membuat saya kesal.

b.  Saya begitu sibuk mencoba 
menata kehidupan saya sendiri 
sehingga sulit bagi saya memikir-
kan tentang orang lain.

c.  Saya menghasratkan kesejahte-
raan dan kebahagiaan kekal bagi 
orang lain.

4. KEBAJIKAN:
a.  “Menjadi murni dalam pemikiran 

dan perbuatan.” Itu tidak terde-
ngar begitu menyenangkan!

b.  Saya bersih dan murni dalam hati.
c.  Saya memiliki kesulitan untuk 

tetap bersih dan murni.

5. PENGETAHUAN:
a.  Saya mengalami begitu banyak 

hal sehingga saya tidak mempu-
nyai waktu untuk mencari jawab-
an dari pertanyaan saya.

b.  Ah. Menelaah? Terkadang terasa 
membosankan mencoba untuk 
mempelajari segala sesuatu.

c.  Saya dengan sungguh-sungguh 
berusaha memahami kebenaran 
dan menemukan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan saya.

6. KESABARAN:
a.  Saya sanggup menunggu hal-hal 

tanpa menjadi kesal atau frustrasi.
b.  Saya kira saya dapat menunggu 

hal-hal, tetapi saya dapat menjadi 
kesal karenanya.

c.  Menunggu hal-hal adalah yang 
terburuk. Saya menginginkan 
segala sesuatu sekarang.

7. KERENDAHHATIAN:
a.  Saya ingin memastikan saya mela-

kukan segala sesuatunya sendiri.
b.  Saya bersandar pada bantuan 

Tuhan.
c.  Ketika saya mengerjakan sesua-

tu, saya sering lupa bahwa saya 
dapat meminta bantuan Bapa 
Surgawi.

8. KETEKUNAN:
a.  Saya meluangkan cukup banyak 

waktu saya menonton televisi, 
berkumpul dengan teman-teman 
saya, dan menghindari tanggung 
jawab!

b.  Saya sering bergumul untuk ber-
fokus pada hal-hal yang penting 
dalam hidup saya, tetapi saya 
sungguh mencoba.

c.  Saya meluangkan waktu dan 
energi saya pada hal-hal yang 
paling penting.

9. KEPATUHAN:
a.  Saya bersedia mengikuti nasihat 

para pemimpin dan orangtua saya.
b.  Saya biasanya menjadi bos bagi 

diri sendiri—saya sering kesulitan 
mendengarkan orang lain.

c.  Saya mengikuti nasihat dari para 
pemimpin dan orangtua saya, 
tetapi terkadang saya menggeru-
tu tentang itu.
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ATRIBUT SEPERTI KRISTUS: KASIH AMAL!

Kutipan atau ceramah konferensi umum mengenainya:

MEMBANGUN KASIH AMAL 
DALAM KELAS ORKESTRA

Sepanjang konferensi umum 
Oktober 2015, satu ceramah 

khusus menonjol bagi saya  
Penatua Dale G. Renlund dari 
Kuorum Dua Belas Rasul membe-
rikan ceramah bertajuk “Melalui 
Sudut Pandang Allah.” Dia berbi-
cara tentang pentingnya melihat 
orang lain melalui sudut pandang 
orangtua yang pengasih. Ketika 
saya mendengar itu, saya dapat 
merasakan bahwa saya perlu 
membuat upaya lebih untuk 
mengasihi mereka yang ada di 
sekitar saya.

Suatu pagi setelah konferen-
si, saya terus mengawasi wak-
tu yang tepat untuk membuat 
seseorang merasa bahagia. Saya 
pergi ke kelas orkestra saya dan 
melihat seorang anak lelaki yang 
biasanya tidak banyak saya per-
hatikan. Saya dapat mengatakan 
bahwa dia sedih terhadap sesua-
tu, maka saya mendekatinya dan 
bertanya bagaimana kabarnya. 
Dia tidak begitu banyak bicara, 
maka saya bertanya apakah dia 
menyukai kelas orkestra. Dia 
memberi tahu saya bahwa dia 
tidak begitu mengetahui musik-
nya dan khawatir tentang konser 
ini. Saya menawarkan untuk 
mempelajarinya bersama-sama, 
dan kami memainkan lagu itu 
bersama-sama. Itu terdengar 
hebat! Setelah itu, kami mulai 
berbicara tentang alat musik 
kami. Kami menjadi jauh lebih 
dekat, dan saya senang bahwa 
saya meluangkan waktu untuk 
berbicara dengan dia.
Christa M., usia 12, Texas, AS

CARA-CARA SAYA DAPAT MENGEMBANGKAN  

KASIH AMAL•  Berdoa untuk merasakan kasih bagi orang lain

•  Membaca kembali ceramah atau tulisan suci mengenai kasih  

amal setiap hari Minggu•  Membantu adik lelaki saya dengan tugas-tugas rumahnya

•  Berdoa untuk memperhatikan orang lain yang memerlukan 

bantuan.•  Merencanakan sebuah pelajaran malam keluarga mengenai  

kasih amal

Sekarang lihatlah jawaban Anda. Mana atribut yang Anda ingin 
perbaiki? Untuk belajar bagaimana mengembangkannya, Anda dapat 
memilih satu atau dua dan berikan perhatian untuk itu sewaktu Anda 
mendengarkan konferensi.

Dan jika jawaban Anda adalah Anda melakukan dengan baik 
setiap atribut, pertahankanlah! Anda masih dapat memilih satu atau 
dua yang menonjol bagi Anda selama kuis dan berfokus mengenai-
nya selama penelaahan konferensi Anda. Di mana pun Anda berada 
dalam perjalanan Anda untuk menjadi seperti Kristus, Anda dapat 
selalu berpaling pada ajaran-ajaran dari para pemimpin untuk meno-
long Anda tetap di jalan Anda.

Jika Anda tidak dapat memutuskan satu atribut sekarang, jangan 
khawatir! Anda dapat selalu mendengarkan konferensi dan melihat 
apa yang menonjol bagi Anda kemudian.

Sekali Anda telah memilih atribut yang ingin Anda fokuskan, 
Anda mungkin ingin menuliskannya agar Anda siap untuk menerima 
wahyu mengenai hal itu sewaktu Anda mendengarkan konferensi 
atau sewaktu Anda menelaah ceramah-ceramah sesudahnya. Sewaktu 
Anda mendengarkan dan menelaah, biarkan Roh membimbing Anda 
ke beberapa cara spesifik yang dapat Anda kerjakan mengenai atribut 
itu. Periksalah contoh di bawah ini! ◼
Penulis tinggal di Utah, AS.
CATATAN:
 1. Robert D. Hales, “Konferensi Umum: Memperkuat Iman dan Kesaksian,” Liahona, 

November 2013, 6.

INILAH GARIS BESAR UNTUK ANDA MEMULAI!

Atribut Seperti Kristus:Kutipan mengenainya:Apa yang akan saya lakukan:•_____________________________________________________________ tanggal: _____________________________

•_____________________________________________________________ tanggal: _____________________________

•_____________________________________________________________ tanggal: _____________________________
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Oleh Lindsay Hiller

Saya tumbuh bersama teman-teman yang adalah anggota Gereja, 
dan saya menjadi bersemangat untuk dibaptiskan dan menjadi 
anggota sendiri. Ketika saya pindah ke seberang negara untuk  

kuliah, saya mulai belajar dari para misionaris. Sayangnya, tekanan dari teman-
teman sebaya yang baru menjadikannya sulit untuk mengikuti standar-standar 

Injil. Sesama mahasiswa baru meluangkan banyak waktu di pesta meminum alko-
hol. Saya tidak pernah mencoba alkohol sebelumnya, tetapi teman-teman baru saja 

secara terus-menerus menekan saya untuk meminumnya.
Saya tahu Injil adalah benar, tetapi godaan dari teman sebaya sulit untuk ditolak.

Saya mulai berdoa kepada Bapa Surgawi memohon kekuatan untuk membuat kepu-
tusan yang benar. Saya belum menurunkan standar-standar saya, tetapi saya takut saya 
akan tidak memiliki kekuatan untuk menolak alkohol ketika itu lain kali ditawarkan. Saya 
merindukan teman-teman yang memiliki nilai-nilai yang sama.

Suatu hari Sabtu malam saya pergi ke sebuah pesta dengan orang-orang dari asrama 
saya. Segera semua teman saya minum alkohol dan mendorong saya untuk mencoba 
alkohol pertama kalinya.

Saya tergoda. Saya mengambil segelas bir yang diberikan kepada saya. Saya 
mendekatkannya ke mulut saya, meski tidak nyaman namun senang men-
dapatkan perhatian dari teman-teman saya. Kemudian Nick, seorang 
anak lelaki yang terkenal karena suka minum, berjalan mendekati 
lingkaran kami.

“Kamu tidak meminum itu kan?” dia bertanya.
“Belum,” saya menjawab.
“Jika kamu melakukannya,” ujar Nick, “kamu akan 

menyesalinya setiap hari sepanjang hidupmu.”
Saya terkejut. Saya tahu dia benar. Saya tidak 
ingin minum alkohol. Saya ingin bergabung 

dengan Gereja. Saya mengembalikan gelas itu 
dan meninggalkan pesta, bersyukur bahwa 

saya tidak membuat pilihan yang buruk.
Pagi berikutnya saya pergi ke Gereja,  

Berpegang TEGUH



 O k t o b e r  2 0 1 7  59

REM
A

JA 

menemui para misionaris, dan menetapkan tang-
gal untuk pembaptisan saya. Sejak hari itu saya 
menjauh dari pesta-pesta dengan alkohol. Saya 
berteman dengan teman-teman baru di Gereja 
yang memiliki nilai dan standar yang sama. 
Saya masih berteman dengan orang-orang di 
asrama saya, tetapi saya menjadikan standar-
standar saya jelas. Ketika mereka mengeta-
hui betapa pentingnya nilai-nilai saya bagi 
saya, mereka menghargainya dan berhenti 
menekan saya. Mereka memperhatikan 
dan menghargainya ketika saya mening-
galkan ruangan saat mereka menyaksikan 
film yang tidak pantas atau mendengarkan 
musik yang tidak pantas.

Kesaksian saya diperkuat dengan peng-
alaman ini, dan saya berusaha untuk tidak 
pernah menurunkan standar-standar saya 
karena tekanan teman-teman sebaya. Saya 
juga mengetahui bahwa cara terbaik untuk 
menghadapi keputusan yang sulit adalah 

untuk mengetahui standar-standar Anda dan 
berpegang teguh padanya sejak awal.

Saya tahu bahwa Bapa Surgawi menjawab 
permohonan saya bagi kekuatan untuk meno-

lak godaan. Saya bersyukur bahwa Roh Kudus 
mendorong saya untuk membuat pilihan yang 

benar. Saya tahu bahwa standar-standar Gereja 
ada untuk melindungi kita, dan saya bersyukur 

bahwa memilih untuk mengikutinya menolong saya 
memilih untuk bergabung dengan Gereja. ◼

Penulis tinggal di Utah, AS.

Teman membuat perbedaan besar 
dalam seberapa mudah—atau 

sulit—untuk menjalankan 
standar-standar kita.

KATAKAN TIDAK  
PADA GODAAN
“Orang-orang yang berbuat salah 
menginginkan Anda untuk berga-
bung dengan mereka karena mereka 
merasa lebih nyaman dalam apa 
yang mereka lakukan ketika orang 
lain melakukannya juga. Mereka juga 
mungkin ingin memanfaatkan Anda. 
Adalah wajar untuk ingin diterima 
oleh teman-teman sebaya, menjadi 
bagian dari sebuah kelompok .… 
Salah satu hal paling sulit untuk 
Anda kenali adalah sudah seberapa 
kuat Anda dan bagaimana orang 
lain diam-diam menghargai Anda .… 
Anda tidak perlu mengompromikan 
standar-standar Anda untuk dite-
rima oleh teman-teman yang baik. 
Semakin patuh Anda, semakin Anda 
membela asas-asas yang benar, 
semakin Tuhan dapat menolong 
Anda mengatasi godaan.”
Penatua Richard G. Scott (1928–2015) dari  
Kuorum Dua Belas Rasul, “Making the Right 
Choices,” Ensign, November 1994, 37.

Berpegang TEGUH
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Oleh Charlotte Larcabal
Majalah Gereja
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Mengubah Persepsi “REMAJA BIASA”
Lupakan apa yang dunia katakan. Bagaimana Bapa Surgawi melihat Anda? 

dengan cara Bapa Surgawi dan para 
hamba pilihan-Nya melihat Anda. 
Ingin mendobrak stereotip? Sekarang 
adalah waktunya untuk bangkit dan 
melakukannya! Sebagai anak ber-
usia 12 tahun, Kristus mengingatkan 
orangtua dunianya bahwa Dia perlu 
untuk “berada di dalam rumah [urus-
an] Bapa-[Nya]” (Lukas 2:49).

Dia tidak terlalu muda, dan begitu 
juga Anda. Maka pertanyaan berikut-
nya adalah yang berikut: Bagaimana 
Anda dapat berada di dalam rumah 
[urusan] Bapa-Nya?

“Urusan”-Nya adalah tentang men-
datangkan “kebakaan dan kehidupan 
kekal bagi manusia” (Musa 1:39), 

maka Anda dapat berada di dalam 
urusan Bapa Anda dengan melakukan 
yang terbaik untuk mencapai potensi 
Anda dan menjadi seseorang yang 
menolong orang lain mencapai poten-
si mereka juga.

Sekarang adalah waktunya untuk 
mengambil tanggung jawab bagi 
masa depan Anda sendiri. Apa yang 
dapat Anda lakukan sekarang untuk 
memastikan Anda menjadi siapa yang 
Bapa Surgawi ketahui Anda dapat 
menjadi, bukan hanya dalam kekekal-
an tetapi juga dalam kehidupan ini ?

Apakah Anda ingin menikah di bait 
suci? Putuskan sekarang untuk menja-
di murni dalam pemikiran, perkataan, 

Dunia memiliki banyak untuk 
dikatakan tentang remaja saat 
ini. Anda mungkin mengeta-

hui beberapa stereotip atau telah 
mendengar seseorang mengeluh 
tentang “anak-anak zaman sekarang.” 
Ada juga banyak kajian dan statistik 
mengenai Anda—kebiasaan sosial 
media Anda, apa yang Anda beli, 
bahkan seberapa pendek rentang 
perhatian Anda.

Tetapi Presiden Russell M. Nelson, 
Presiden Kuorum Dua Belas Rasul, 
mengatakan dia “tidak nyaman” ketika 
dia mendengar para peneliti menja-
barkan kajian mereka tentang kaum 
muda. “Dan terus terang,” ujarnya, 
“saya tidak begitu tertarik dengan 
apa yang para pakar telah katakan 
mengenai Anda daripada apa yang 
Tuhan telah beri tahukan kepada saya 
mengenai Anda.” 1

Tuhan tidak memerlukan kajian 
atau stereotip untuk mengenal Anda. 
Dia tidak melihat Anda sebagai sta-
tistik atau sebagai seseorang yang 
terbebani oleh bagaimana “dunia” 
mencoba menjabarkan Anda.

“Dia mengasihi Anda bukan saja 
karena siapa adanya diri Anda hari 
ini namun juga karena orang dengan 
kemuliaan dan terang yang untuk 
menjadi seperti itu, potensi dan has-
ratnya Anda miliki,” ujar Presiden 
Dieter F. Uchtdorf, Penasihat Kedua 
dalam Presidensi Utama.2

Allah tidak saja melihat Anda; Dia 
mengasihi Anda.

Ingin mengubah persepsi dunia? 
Mulailah melihat diri Anda sendiri 
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SAYA MENJADI DIRI SAYA 
YANG TERBAIK DENGAN …

Belajar membuat anggaran? 
Meningkatkan penelaahan 

Injil saya? Mengembangkan kasih 
pelayanan? Bagikan bagaimana Anda 
mengambil tanggung jawab dari masa 
depan Anda sendiri dengan mengirim-
kan pesan ke liahona@ ldschurch .org 
atau di laman-laman Facebook LDS 
Youth atau Instagram.

dan perbuatan. Apakah Anda melihat 
diri Anda belajar di sebuah univer-
sitas? Kembangkan keterampilan 
belajar yang baik sekarang. Apakah 
Anda ingin melayani misi? Tambah-
kan Mengkhotbahkan Injil-Ku pada 
penelaahan Injil Anda (khususnya bab 
3). Apakah Anda ingin menyediakan 
kebutuhan bagi keluarga Anda? Bela-
jarlah cara untuk membuat dan mene-
pati sebuah anggaran sekarang.

Anda juga dapat melihat hal-
hal yang membuat Anda bahagia 
sekarang. Apakah Anda menyukai 
matematika? Bermain piano? Menu-
lis cerita? Teruslah berusaha! Lihat 
apakah ada cara-cara Anda dapat 
meningkat: kelas-kelas di sekolah, 
tutorial daring, kompetisi, lokakarya, 
dan lain-lain.

Ubah persepsi dan dobraklah ste-
reotip! Ambillah tanggung jawab 

untuk masa depan Anda sen-
diri. Apa yang Anda lakukan 
untuk menjadi yang terba-
ik? Beri tahu kami dengan 
mengirimkan posel ke 
liahona@ ldschurch .org 
atau meninggalkan 
pesan di laman-laman 
Facebook LDS Youth 
atau Instagram. ◼
CATATAN
 1. Russell M. Nelson, “Ber-

diri Sebagai Generasi 
Milenial Sejati,” Liahona, 
Oktober 2016, 46.

2. Dieter F. Uchtdorf, 
“Menjalankan Injil 
dengan Penuh Sukacita,” 
Liahona, November 
2014, 123.

Anda dapat memenuhi visi-Nya tentang potensi Anda.
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Teman-teman muda terkasih, hasrat kami bagi Anda masing-masing adalah 
agar Anda dapat mengetahuinya sendiri, tidak bergantung pada orang 
lain, bahwa Allah surga adalah nyata, bahwa Dia mengenal Anda, dan 

bahwa Putra-Nya telah menebus dosa-dosa dunia.
Harapan kami adalah agar Anda akan memperoleh bagi diri Anda sendiri 

kesaksian tak tergoyahkan bahwa Injil Yesus Kristus telah dipulihkan ke bumi 
untuk terakhir kalinya. Misi Joseph Smith adalah unik, namun doa rendah hati-
nya adalah contoh yang berguna bagi Anda dan bagi saya. Joseph memulai ke 
hutan kecil untuk berdoa dalam iman bahwa Allah akan menjawab doa-
nya dan menghilangkan kebingungannya. Dia memperoleh kepastian dengan 
membaca firman Allah dan menerima kesaksian bahwa itu benar. 
Joseph juga berdoa dengan niat bukan hanya untuk mendengarkan tetapi untuk 
mematuhi betapa pun sulitnya. Dia telah bertekad untuk menindaki apa 
pun yang Allah akan minta darinya.

Dengan semangat itu, saya ingin menyampaikan sebuah tantangan kepada 
remaja Gereja. Tantangannya adalah: ketahuilah untuk diri sendiri bahwa hal-hal 
ini adalah benar. Anda dapat melakukan ini dengan mengikuti teladan Joseph 
Smith: menelaah tulisan suci, membiarkan firman merasuk ke dalam hati 
Anda, merenungkan firman itu berulang-ulang, dan kemudian mena-
nyakan kepada Allah, dengan kesediaan untuk menerima bimbingan-Nya 
—sungguh, kehendak-Nya jadi.

Sementara tantangan ini mungkin terdengar seperti ajakan yang sederhana, 
saya berjanji kepada Anda itu dapat memerlukan upaya yang signifikan. Saya 
tidak dapat menjanjikan bahwa jawaban akan datang dalam satu hari atau satu 
minggu, tetapi saya dapat menjanjikan bahwa Allah akan berbicara kepada 
Anda dalam cara-Nya dan dalam waktu-Nya, jika Anda meminta dalam iman. 
Sewaktu Anda menerima dan menindaki ajakan ini, Anda akan mene-
mukan bahwa tidak saja jawaban datang, tetapi Anda juga akan menegakkan 
sebuah pola untuk memperoleh pengetahuan rohani yang akan memberkati 
Anda seumur hidup Anda. ◼
Dari acara Face to Face bulan Maret 2017 bersama Presiden Henry B. Eyring dan Penatua  
Jeffrey R. Holland.

BAGAIMANA UNTUK  
MENGETAHUINYA SENDIRI

Oleh Presiden 
Henry B. Eyring
Penasihat Pertama 
dalam Presidensi 
Utama

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

BAGAIMANA ANDA TELAH 
MENERAPKAN INI?

Mengomentari acara Face to Face: 
“Hal utama yang berkesan bagi 
saya secara pribadi adalah fokus 
yang jelas mengenai pentingnya 
penelaahan tulisan suci kita dan 
jawaban yang dapat kita peroleh 
darinya. Saya juga sangat menik-
mati diskusi mengenai subjek doa 
dan bagaimana kita seharusnya 
mendekati Allah ketika berdoa. 
Saya menyadari bahwa doa dapat 
dan hendaknya menjadi pribadi 
namun bahwa kita seharusnya 
sadar akan cara kita mendekati 
Allah dan mendekati Dia dalam 
doa yang penuh hormat, sebagai 
Bapa Surgawi kita, bukan sebagai 
teman sebaya.”
Joshua C., Hawaii, AS
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“Selain doa dan penelaahan 
tulisan suci, apa cara 
terbaik untuk memperkuat 
kesaksian saya?”

Bekerja Bersama 
Misionaris
Pekerjaan misionaris 
telah menjadi cara 
terbaik bagi saya untuk 
memperkuat kesaksian 

saya. Setiap kali saya bekerja bersa-
ma misionaris, saya merasakan kasih 
Kristus.
Joy D., usia 19, Leyte, Filipina

Berusaha untuk Menjadi Murid
Anda dapat memperkuat kesaksian 
Anda dengan berusaha untuk selalu 
menjadi murid sejati Yesus Kristus. 
Kepatuhan pada perintah-perintah 
Allah menjadikan kita berani dalam 
kesaksian kita, dan pada gilirannya 
membuat kesaksian kita bahkan lebih 
kuat dan siap bagi kerajaan Allah 
(lihat A&P 76:79). Anda dapat juga 
memperkuat kesaksian Anda dengan 
membagikannya.
Elder Mule Simon, usia 23, Misi Republik 
Demokrasi Kongo Lubumbashi.

Mendengarkan Roh Kudus
Pergi ke Gereja, membaca tulisan suci, 
mendengarkan ceramah konferensi, 
dan lain-lain hanya akan menolong 
Anda memperkuat kesaksian Anda 
jika Anda mendengarkan Roh Kudus. 
Dia akan bersaksi tentang kebenaran 
kepada Anda. Senantiasalah dengar-
kan Roh Kudus, karena Dia ada di 
sana dan akan menolong Anda mem-
perkuat kesaksian Anda.
Alyssa B., usia 16, Virginia, AS

Respons dimaksudkan sebagai bantuan dan perspektif, bukan sebagai pernyataan resmi mengenai ajaran Gereja.

P E R T A N Y A A N  &  J A W A B A N

Kesaksian Anda mungkin tidak akan datang sekaligus. 
Itu akan menumbuhkan satu pengalaman rohani dalam 
satu waktu—sebagaimana tulisan suci mengatakan, 
“baris demi baris, ajaran demi ajaran” (2 Nefi 28:30). 
Anda kemudian harus memelihara dan memperkuat 

kesaksian Anda, sama seperti pertumbuhan benih (lihat Alma 
32:28–43). Dan sama seperti tanaman tidak dapat bertahan hanya 
dengan air saja, tidak hanya ada satu cara “terbaik” untuk mem-
perkuat kesaksian Anda. Anda memerlukan kombinasi cara.

Doa dan penelaahan tulisan suci tentu saja cara yang baik 
untuk memelihara kesaksian Anda. Sewaktu Anda menelaah 
Injil dan berdoa dengan niat yang sungguh-sungguh untuk 
mengetahui sesuatu adalah benar, Roh Kudus akan menolong 
Anda merasakan kebenaran Injil (lihat Moroni 10:4–5).

Anda dapat juga memperkuat kesaksian Anda dengan mena-
ati perintah-perintah. Ketika Anda menjalankan satu asas Injil—
seperti berpuasa, menguduskan hari Sabat, atau mengambil 
sakramen—Anda mulai memperoleh kesaksian tentang bagai-
mana dan mengapa itu adalah benar, alih-alih hanya bahwa itu 
adalah benar. Yesus mengatakan bahwa ketika Anda memilih 
untuk “melakukan kehendak-Nya,” Anda akan “tahu ajaran” 
(Yohanes 7:17).

Cara lain untuk memelihara kesaksian Anda adalah dengan 
membagikannya. Presiden Boyd K. Packer (1924–2015), Pre-
siden dari Kuorum Dua Belas Rasul, mengatakan, “Kesaksian 
ditemukan dalam penyampaian darinya! (“The Candle of the 
Lord,” Ensign, Januari 1983, 54; Tambuli, Juli 1983, 34). Anda 
dapat membagikan kesaksian Anda di Gereja dan seminari, di 
rumah, dan kepada teman-teman. Ketika Anda melakukannya, 
Roh Kudus dapat bersaksi kepada Anda bahwa apa yang Anda 
bagikan adalah benar.

Sewaktu Anda memperkuat kesaksian Anda dalam banyak 
cara yang berbeda, itu akan bertumbuh dan mendalam, dan 
Anda akan merasakan kedamaian serta sukacita.
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Pergi Misi
Pergi misi akan mem-
perkuat kesaksian Anda 
dan orang lain yang 
Anda ajar. Di misi Anda 
akan belajar untuk 

bersandar sepenuhnya kepada Tuhan 
dan tidak pada kekuatan Anda sendi-
ri. Misi akan memperkuat Anda, dan 
sewaktu Anda melayani Tuhan dan 
melakukan pekerjaan-Nya, itu akan 
memperkuat kesaksian Anda.
Elder Bailey Peaali’I Williams, usia 19,  
Misi Singapura

Bagikan Apa yang Anda  
Ketahui Benar
Saya telah belajar bahwa salah satu 
cara terbaik untuk memperkuat 
kesaksian saya adalah dengan mem-
bagikannya kepada orang lain. Setiap 
kali saya membagikan apa yang saya 
percayai dan saya ketahui adalah 
benar—betapa pun sederhana dan 
kecilnya hal itu—saya merasakan 
kehangatan dalam dada saya, dan ber-
samaan dengan itu peneguhan yang 
lebih besar dalam hati bahwa hal-hal 
yang saya katakan itu adalah benar! 
Dengan perkataan lain, saya merasa-
kan kesaksian saya menjadi diperkuat.
Douglas S., usia 20, São Paulo, Brasil

Menjadi Lebih 
Seperti Kristus
Kita dapat memperkuat 
kesaksian kita dengan 
menjadi lebih seper-
ti Kristus. Saya telah 

memperkuat kesaksian saya ketika 
saya mengungkapkan kasih murni 
Kristus dan melayani orang lain seba-
gaimana Juruselamat melakukannya.
Kyung Jin P., usia 17, Seoul, Korea Selatan

MEMELIHARA  
KESAKSIAN ANDA

“Seperti tanaman yang tumbuh, 
[kesaksian] haruslah dipelihara 
atau itu akan layu .… Kepatuhan 
pada perintah-perintah ada-
lah bagian dari pemeliharaan 
yang harus Anda sediakan bagi 
kesaksian Anda.”
Presiden Henry B. Eyring, Penasihat Pertama 
dalam Presidensi Utama, “Kesaksian yang 
Hidup,” Liahona, Mei 2011, 125

PERTANYA AN MENDATANG

Bagikan Kesaksian Anda.
Cara yang baik untuk memperkuat 
kesaksian Anda adalah dengan mem-
bagikannya. Terkadang ketika Anda 
membagikan kesaksian Anda, Anda 
menemukannya. Anda juga dapat 
berpuasa untuk mengetahui sendiri 
apakah apa yang Anda ajarkan adalah 
benar. Saya telah melakukan kedua 
hal ini, dan itu telah sangat memper-
kuat kesaksian saya.
Porter S., usia 12, Idaho, AS

Melayani  
Orang Lain
Selain berdoa dan 
menelaah tulisan suci, 
saya pikir cara terbaik 
untuk memperkuat 

kesaksian Anda adalah melalui pela-
yanan. Ketika kita melayani orang 
lain, kita menunjukkan kepada Allah 
bahwa kita peduli terhadap anak-
anak-Nya. Juga, kita dapat menerima 
Roh ketika kita melakukan pekerjaan 
Allah. Saya tahu bahwa sering kali 
saya telah menerima penghiburan 
melewati masa sulit dan jawaban bagi 
pertanyaan sementara melakukan 
pelayanan.
Caroline J., usia 18, Utah, AS

Bagaimana saya 
dapat mengundang 
Roh ke dalam rumah 
saya ketika orang-
orang bertengkar  
dan berdebat?

Kirimkan jawaban Anda dan, jika diinginkan, sertakan 
foto beresolusi tinggi sebelum 15 November 2017, 
ke liahona .lds .org (klik “Submit an Article”) atau mela-
lui posel ke liahona@ ldschurch .org.

Mohon sertakan informasi berikut: (1) nama lengkap, 
(2) tanggal lahir, (3) lingkungan atau cabang, (4) pasak 
atau distrik, (5) izin tertulis Anda, dan, jika Anda di 
bawah usia 18 tahun, izin tertulis orangtua Anda 
(posel dapat diterima) untuk menerbitkan jawaban 
dan foto Anda.

Jawaban mungkin diedit untuk panjang atau  
kejelasannya.
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Nama saya Rachel. Saya tinggal dekat 
Bait Suci Paris Prancis. 

Bait suci sangat penting bagi keluarga 
saya. Sebelum Bait Suci Paris dibangun, 
kami biasanya pergi dalam perjalanan 
keluarga ke Bait Suci Frankfurt Jerman 
beberapa kali dalam setahun. Diperlukan 
10 jam untuk berkendara ke sana dan 
kembali!

Kami senang memandang bait suci 
yang baru dibangun. Setiap minggu sete-
lah Gereja, orangtua kami berkendara 
melewatinya agar kami melihat bagaimana 
berjalannya pembangunan. Pertama mere-
ka meruntuhkan gedung yang lama dan 
menggali lubang besar. Kemudian mereka 
mulai membangun bait suci lebih tinggi 
dan lebih tinggi lagi. Segera rumah Tuhan 
ada di sana!

Saudara kandung saya dan saya sangat 
bersemangat untuk pergi ke bait suci itu 
suatu hari. Kakak perempuan tertua saya, 
Esther, melakukan pembaptisan terlebih 
dahulu. Kami semua menantikan dengan 
bersemangat untuk giliran kami pergi 
juga. Kami mengasihi bait suci dan senang 
untuk memiliki satu bait suci di kota kami 
sendiri!

Dari Paris ke SapporoKami tinggal 
di bagian yang 
berbeda dari 
dunia, tetapi kami 
memiliki perasaan 
yang sama ketika 
bait suci dibangun 
dekat kami!

Dari wawancara oleh Amie Leavitt, Utah, AS.

Anak tangga spiral 
di Bait Suci Paris 
Prancis
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Dari Paris ke Sapporo

Nama saya Koshi. Saya tinggal dekat 
Bait Suci Sapporo Jepang. Saya senang 

duduk dekat jendela rumah saya dan 
menyaksikan bait suci dibangun.

Selama open house, saya mengundang 
teman baik saya untuk datang 
bersama kami. Dia pikir segala-
nya indah.

Saya senang berpikir tentang  
dedikasi bait suci sebagai hari 

ulang tahunnya. Hari itu juga ulang 
tahun saya. Dan ulang tahun Presiden  

Monson juga! Orangtua saya dan saya  
berada di bait suci ketika itu didedikasikan. 

Saya bersyukur tinggal dekat bait suci. 
Ketika saya mengalami hari yang sulit di 
sekolah, saya dapat berjalan melewati 
tanah itu di perjalanan pulang saya. Saya 
merasakan kasih Bapa Surgawi bagi saya 
ketika saya di sana. Saya menantikan saat 
saya dapat masuk ke dalamnya untuk 
melakukan pembaptisan dan kemudian 
menikah di sana. ◼

Kandil di ruang selestial 
Bait Suci Sapporo Jepang
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Dari “Roh Kudus,” Liahona, Mei 2016, 105–107.

Bagaimana Roh Kudus 
dapat menolong saya?

J A W A B A N  D A R I  S E O R A N G  R A S U L
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Oleh Penatua 
Robert D. Hales
Dari Kuorum Dua 

Belas Rasul

Roh Kudus adalah anggota ketiga dari Ke-Allah-an.  
Dia bersaksi tentang Bapa Surgawi dan Yesus Kristus.

Dia memberi kita karunia 
rohani. Dia memberi 

kita pengetahuan dan 
menolong kita mengingat 

hal-hal penting.

Dia menolong kita  menjadi bersih dari dosa. Dia menghibur 
kita.

Dia mengajar kita.  Dia memberi kita harapan. Dia menolong kita berbuat baik.

Roh Kudus juga 
menolong kita membuat 
pilihan-pilihan penting.

Dia berbicara kepada  
pikiran dan hati kita dengan 
lembut. Kita masing-masing 

dapat mendengar Dia  
secara berbeda.
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HALAMAN KITA

Bait Suci Lima Peru, oleh Valeria T., usia 9, Peru

Bait Suci Guayaquil Ekuador, oleh Landys Z.,  
usia 10, Ekuador

Penglihatan Lehi, oleh Maria V.,  
usia 10, Brasil

Bait Suci Salt Lake, oleh  
Melissa L., usia 5, dan  
Ameila L., usia 2, Estonia
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Oleh Jessica Larsen
Berdasarkan kisah nyata

New York, AS, 1843

Jane Manning menyaksikan perahu mengapung dari 
pelabuhan ke Danau Erie. Dia merasa seperti mimpi-

nya sedang mengapung pergi bersamanya.
Baru satu tahun lalu, dia bergabung dengan Gereja 

Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir dan 
memutuskan untuk pindah bersama Orang-Orang Suci 
lainnya ke Nauvoo. Ibunya dan tujuh anggota keluarga 
lainnya telah melakukan perjalanan bersamanya menyu-
suri Kanal Erie menuju Buffalo, New York. Tetapi di 
Buffalo, mereka tidak diizinkan menaiki perahu karena 
warna kulit mereka.

“Apa yang kita lakukan sekarang?” saudara lelakinya, 
Isaac, bertanya perlahan.

Pertanyaan itu menggema di udara yang beku. 
Nauvoo masih 800 mil (1.287 km) jauhnya. Mereka 
dapat menyerah dan kembali pulang, atau mencoba 
melakukan perjalanan nanti .…

Tetapi Jane tidak dapat menunggu! Dia tahu Kitab 
Mormon benar. Allah sekali lagi berbicara melalui para 
nabi. Dia perlu pergi ke Nauvoo bersama keluarganya.

Jane menegakkan pundaknya dan memandang ke 
bagian barat. “Kita berjalan.”

Dan mereka pun berjalan. Sampai sepatu mereka 
rusak. Sampai kaki mereka lecet dan berdarah dan 
mereka harus berdoa untuk disembuhkan. Terkadang 
mereka tidur di luar, dan embun beku sedemikian berat 
sehingga terasa seperti salju yang turun. Beberapa orang 
mengancam untuk memenjarakan mereka, berpikir 
bahwa mereka adalah para budak yang melarikan diri. 
Mereka tidak tahu bahwa keluarga Manning adalah 
keluarga berkulit hitam yang bebas. Dan mereka masih 
berjalan, menyanyikan nyanyian pujian untuk mengisi 
waktu.

Mereka berada dekat Nauvoo ketika mereka menca-
pai sebuah sungai.

Perjalanan Jane

ILU
ST

RA
SI

 O
LE

H 
JIM

 M
AD

SE
N



A
N

A
K-A

N
A

K 

“Tidak ada jembatan,” ujar Isaac.
Jane mengangguk. “Maka, kita hanya perlu berjalan 

melewatinya.” Sewaktu dia melangkah ke dalam sungai, 
air mencapai mata kakinya. Perlahan, dia bergerak maju. 
Air bergulung sampai ke lututnya dan kemudian mele-
wati pinggangnya. Pada saat dia tiba di tengah sungai, 
air mencapai lehernya! Untungnya, itu tidak semakin 
dalam, dan semua keluarga Manning menyeberang 
dengan selamat.

Akhirnya mereka tiba di Nauvoo. Jane dapat melihat 
dinding batu kapur yang indah dari Bait Suci Nauvoo di 
bukit menghadap ke lembah. Meski bait suci itu belum 
selesai, itu mengagumkannya. Seseorang mengarahkan 

mereka ke rumah di 
mana Nabi Joseph 
tinggal.

Seorang 
wanita berambut 

hitam dan ting-
gi berdiri di depan 

pintu. “Masuk, masuk!” 
ujarnya. “Saya Emma Smith.”

Beberapa menit berikutnya samar-samar. 
Jane bertemu Nabi, dan dia mengatur kursi-
kursi di sekitar ruangan bagi semua keluarga 
Manning. Jane tenggelam dalam kursi dengan ber-
syukur dan mendengarkan ketika Joseph memperkenal-
kan mereka kepada semua orang di sana, termasuk 
temannya, Dr. Bernhisel. Kemudian Joseph berpa-
ling kepada Jane, “Anda telah menjadi pemimpin 
dari kelompok kecil ini, benar?” dia bertanya.

“Ya, pak!” jawab Jane.
Joseph tersenyum. “Allah memberkati Anda! 

Sekarang saya ingin mendengar tentang perja-
lanan Anda.”

Jane menceritakan tentang kakinya yang terlu-
ka dan tidur di salju serta menyeberangi sungai. 
Semua orang mendengarkan dengan tenang. 
“Tetapi itu tidaklah buruk,” dia mengakhiri. “Kami 
melakukan perjalanan kami dengan sukacita, 
menyanyikan lagu-lagu pujian dan berterima kasih 

kepada Allah 
untuk kebaik-
an serta belas 
kasihan-Nya 
yang tak ter-
batas bagi kami 
dalam memberkati kami, melindungi kami, dan menyem-
buhkan kaki kami.”

Ada keheningan untuk sesaat. “Apa pendapat Anda 
mengenai itu, Dokter?” Joseph akhirnya mengatakan, 
menepuk lutut pria itu. “Bukankah itu iman?”

“Jika itu adalah saya, saya takut saya akan mundur 
dan kembali ke rumah saya!” Dr. Bernhisel 

mengakui.
Joseph mengangguk dan ber-
balik kepada Jane dan kelu-

arganya: “Allah memberkati 
Anda. Anda berada di antara 
teman-teman.” ◼
Penulis tinggal di Texas, AS

Jane Manning tinggal bersama Emma dan 
Joseph Smith selama beberapa bulan. Dia 
menikahi Isaac James, dan mereka adalah 
di antara para pemukim awal di Lembah 
Utah. Dia tetap menjadi anggota setia 
Gereja meski dia telah mengalami banyak 
tantangan. Ketika dia meninggal di tahun 
1908, Presiden Joseph F. Smith (1838–
1918) berbicara pada pemakamannya.
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Oleh Juliann Doman
Berdasarkan kisah nyata

“Waktu Yesus masih berada di bumi, Dia berjanji ‘tuk 
memb’ri Teman yang sejati, Dialah Roh Penghibur atau 
Roh Kudus” (Buku Nyanyian Anak-Anak, 56).

“Tampaknya Sarah akan perlu menjalani pemerik-
saan MRI pada punggungnya,” ujar Dr. Frank. Dia 

tersenyum kepada Sarah. “Saya akan menjadwalkannya 
untuk besok. Saya akan kembali dalam beberapa menit.”

Punggung Sarah telah sakit selama beberapa waktu. 
Ketika dia bangun pagi itu, punggungnya sangat sakit 
sehingga sulit baginya untuk berdiri tegak, dan dia 

Sarah dan MRI
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hampir tidak dapat berjalan. Sarah dan ibunya datang 
menemui Dr. Frank untuk mengetahui apa yang salah.

“MRI lagi?” tanya Sarah, menengadah kepada ibu-
nya. Dia pernah menjalani pemeriksaan MRI satu kali 
sebelumnya. Dia ingat betapa ketakutannya dia di 
dalam tabung besar yang mengambil foto bagian dalam 
tubuhnya.

“Maaf Sarah,” ujar Ibu. “Tetapi foto-foto akan mem-
bantu Dr. Frank menemukan apa yang salah dengan 
punggungmu. Ibu tahu kamu dapat melakukannya. 
Dan Ibu akan berada di sana bersamamu.” Ibu meremas 
tangan Sarah.

“Tetapi Ibu tidak dapat masuk ke dalam bersama 
saya,” ujar Sarah. Kepalanya tertunduk, dan air mata 
menetes di pipinya. Ibu dapat berada bersamanya di 
dalam ruangan, tetapi ketika Sarah memasuki terowong-
an mesin, dia harus sendirian.

Ibu melingkarkan tangannya di pundak Sarah. “Itu 
benar, tetapi tahukah kamu siapa yang dapat berada di 
sana untuk menghibur kamu?”

Sarah teringat satu nama yang pernah dia dengar 
untuk Roh Kudus: Penghibur. Mungkin Roh Kudus 
dapat menolongnya tidak merasa begitu takut.

“Roh Kudus?” Sarah bertanya.
Ibu mengangguk. “Itu benar. Kamu dapat berdoa agar 

Roh Kudus menolong kamu. Ayah dan Ibu akan berdoa 
juga untuk kamu.”

Itu memberi Sarah ide hebat. “Dapatkah saya meminta  
Ayah untuk memberkati saya?”

Ibu tersenyum. “Tentu saja. Ibu tahu Ayah akan 
senang melakukannya.”

Malam itu Ayah meletakkan tangannya di kepala 
Sarah dan memberinya berkat imamat. Ketika Ayah 
memberkati Sarah agar dia dapat dihibur oleh Roh 
Kudus, suatu kehangatan lembut meliputi tubuhnya. 
Perasaan itu tinggal bersamanya sepanjang malam.

Hari berikutnya Sarah berbaring di bangku panjang 
yang akan meluncur ke dalam tabung besar dalam 
mesin MRI. Dia mengulangi di dalam benaknya perka-
taan Ayah saat pemberkatannya: Roh Kudus akan bera-
da di sana untuk menghiburmu. Sarah meremas kuat 
tangan Ibu. Kemudian perawat mendorongnya ke dalam 
tabung.

Mesin MRI membuat suara yang lucu sewaktu itu 
mengambil foto-foto punggungnya. Sarah harus berba-
ring sangat tenang agar foto-foto tersebut tidak buram. 

Ketika saya berusia lima tahun, saya perlu 
dioperasi untuk mengeluarkan amandel 
dan kelenjar gondok saya. Saya sangat 
gugup dan takut. Ayah saya memberkati 
saya. Setelah pemberkatan, saya tidak 
gugup lagi dan kami berdua bahagia 
karena kami merasakan Roh Kudus.

Dia panik selama sesaat, tetapi kemudian dia merasakan 
perasaan hangat itu lagi. Itu terasa seperti pelukan Ibu. 
Atau selimut yang nyaman. Dia tahu bahwa segalanya 
akan baik-baik saja. Sebelum dia menyadarinya, MRI 
selesai!

Di kantor Dr. Frank, dia menunjukkan kepada Sarah 
dan Ibu foto-foto dari punggung Sarah. “Kamu mela-
kukan pekerjaan hebat dengan berbaring tenang,” Dr. 
Frank memberi tahu Sarah sewaktu dia berlutut di sam-
pingnya. “Foto-foto dari punggungmu menunjukkan 
bahwa kamu akan perlu dioperasi untuk membantumu 
berjalan lebih baik.”

Sarah menelan ludah.
“Kami ingin melakukan operasi itu segera,” ujar Dr. 

Frank, memandang kepada ibunya Sarah. Kemudian dia 
berbalik kepada Sarah. “Mungkin perlu beberapa ming-
gu setelahnya agar merasa seperti dahulu lagi, tetapi 
setelah melihat kamu hari ini, saya tahu kamu akan 
melakukannya dengan baik.”

Sarah mencoba untuk memikirkan semua hal yang 
akan dia lakukan setelah Dr. Frank memperbaiki pung-
gungnya. Saya akan dapat berlari dan berenang dan 
melompat di tumpukan besar dedaunan. Dia rindu 
melakukan semua hal itu. Tetapi operasi bahkan lebih 
menakutkan daripada MRI! Kemudian Sarah mengi-
ngat doanya dan berkat khususnya. Bapa Surgawi telah 
mengirimkan baginya Penghibur. Dia akan menolong-
nya lagi.

Dia menatap Dr. Frank. “Nanti saya dapat melompat 
dalam tumpukan besar dedaunan?” dia bertanya.

Dia tersenyum. “Nanti kamu dapat melompat dalam 
tumpukan besar dedaunan.” ◼
Penulis tinggal di Colorado, AS.

Analise F., usia 6, 
Utah, AS
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Nabi Baru
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Anda dapat menemukan lebih banyak figur sejarah Gereja di liahona .lds .org.

Brigham Young

Tahun 1844, Joseph dan Hyrum Smith pergi ke Penjara Carthage untuk menunggu sebuah pengadilan. 
Orang-orang jahat menerobos masuk ke dalam penjara dan membunuh Nabi serta saudara lelakinya! Orang-
Orang Suci tidak yakin siapa nabi berikutnya seharusnya. Kemudian, di sebuah pertemuan di mana Brigham 
Young berbicara, sebuah mukjizat terjadi. Banyak orang berkata bahwa dia terlihat dan terdengar seperti 
Joseph Smith! Mereka tahu dia akan menjadi nabi berikutnya. Sekarang kita tahu bahwa ketika seorang nabi 
meninggal, Presiden Kuorum Dua Belas Rasul menjadi nabi berikutnya. ◼

Potong gambar tokoh-tokoh ini untuk 
menolong Anda membagikan kisah 

sejarah Gereja.

Joseph dan Hyrum
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MENOLONG,  
Satu Pensil Setiap Waktu
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Ibu saya dan saya membawa paket-paket itu ke kamp 
pengungsi. Saya tidak akan mengatakan kamp itu bagus, 
tetapi di sana ada tempat bermain dan area untuk pem-
belajaran akademis. Ada kereta di samping kamp yang 
sangat berisik, dan anak-anak memberi tahu saya itu 
terdengar seperti pesawat jet terbang melewati Siria dan 
tempat-tempat lain seperti itu. Mungkin itu terdengar 
seperti bom bagi anak-anak yang pernah mendengarnya 
di negara-negara asal mereka.

Saya bertemu beberapa anak di kamp yang seusia 
saya, termasuk Daniel, seorang pemain catur hebat. Saya 
tidak sempat bermain catur dengannya, yang mana itu 
buruk karena saya senang catur, tetapi mereka meng-
undang saya bermain sepak bola meja dan tenis meja. 
Anak-anak lelaki itu memberi tahu saya bahwa mereka 
merindukan rumah mereka dan sangat ingin meninggal-
kan kamp dan bersekolah lagi.

Setelah kami bermain sepak bola meja dan tenis meja, 
kami memberikan paket-paket itu. Saya merasa senang 
bahwa saya dapat melakukan sesuatu yang baik bagi 
anak-anak yang tinggal di kamp. ◼

Oleh Caleb H., usia 10, Jerman

Itu semua diawali ketika pasak saya menetapkan sebu-
ah proyek untuk membantu pengungsi. Saya sangat 

menyukai proyek ini, maka saya meminta ibu saya 
untuk memberi tahu guru sekolah saya mengenai hal 
itu, dan guru saya ingin melakukan sesuatu bersama 
kelas empat. Untuk memberikan contoh bagi proyek ini, 
saudara perempuan saya, Maddie, dan saya pergi dari 
pintu ke pintu meminta sumbangan.

Harinya datang untuk mempresentasikan proyek ter-
sebut kepada seluruh kelas empat. Saya sedikit gugup. 
Sebenarnya, saya sangat ketakutan, tetapi saya melakukan 
yang terbaik. Saya memberi tahu seluruh kelas empat  
apa yang kami perlukan untuk paket perlengkapan seko-
lah bagi para pengungsi. Saya menceritakan bagaimana 
kami pergi dari pintu ke pintu, dan saya memberi mereka 
tantangan untuk mencoba melakukan lebih baik dari  
saya dalam mengumpulkan uang. Bersama-sama kami 
membuat lebih dari 100 paket! Kami memasukkan buku 
tulis, pensil, dan peralatan sekolah lainnya. Kami juga 
menambahkan catatan yang berbunyi, “Selamat Datang  
di Jerman.”
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Yesus Mengunjungi Joseph Smith
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Oleh Kim Webb Reid

Joseph membaca 
Alkitab. Itu mengatakan 
bahwa Bapa Surgawi 
akan menjawab 
pertanyaan kita jika kita 
berdoa kepada-Nya. 
Joseph pergi ke hutan 
dan berdoa kepada 
Bapa Surgawi.

Bertahun-tahun 
setelah Yesus 
dibangkitkan, 

seorang anak lelaki 
bernama Joseph 
Smith memiliki 

sebuah pertanyaan. 
Dia tidak tahu ke 

gereja mana dia 
harus pergi.
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Bapa Surgawi dan 
Yesus turun dari 
surga. Yesus berfirman 
Joseph hendaknya 
tidak pergi ke 
gereja mana pun 
karena mereka tidak 
mengajarkan semua 
hal yang adalah bagian 
dari Gereja-Nya.

Ketika Joseph dewasa, dia 
membantu membawa kembali 

Gereja Yesus ke bumi. Itu 
disebut Gereja Yesus Kristus 

dari Orang-Orang Suci 
Zaman Akhir. Itu menolong 
orang-orang belajar tentang 

Yesus dan Bapa Surgawi.
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Membaca tulisan suci mengajarkan kepada saya lebih banyak tentang Bapa 
Surgawi. Ketika saya berdoa, Dia dapat menjawab doa-doa saya juga. ◼
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Hari Sabat Adalah Hari  
yang Kudus
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Kita Adalah Tangan Tuhan Dia bergantung 
kepada kita.

Saya yakin adalah niat dari setiap 
anggota Gereja untuk melayani 

dan menolong mereka yang membu-
tuhkan. Pada saat pembaptisan kita 
berjanji untuk “menanggung beban 
satu sama lain, agar itu boleh menjadi 
ringan.”[Mosia 18:8]. Berapa kali  
hati Anda telah disentuh sewaktu 
Anda telah melihat kebutuhan orang 
lain? Seberapa sering Anda berniat 
untuk menjadi seseorang yang meno-
long? Dan seberapa sering kehidupan 
sehari-hari Anda terganggu dan  
Anda telah membiarkan orang lain 
yang menolong, merasa bahwa ‘oh, 
pasti seseorang akan mengurus 
kebutuhan itu.’

Kita menjadi sedemikian terjebak 
dalam kesibukan hidup kita. Tetapi, 
jika kita harus mundur, dan mencer-
mati apa yang sedang kita lakukan, 

kita mungkin mendapati bahwa … 
kita terlalu sering meluangkan seba-
gian besar dari waktu kita mengurus 
hal-hal yang sebenarnya tidak pen-
ting sama sekali dalam keseluruhan 
rencana hidup, dengan mengabai-
kan urusan-urusan yang lebih pen-
ting itu .…

Kita dikelilingi oleh orang-orang 
yang membutuhkan perhatian kita, 
dorongan semangat kita, dukungan 
kita, penghiburan kita, kebaikan hati 
kita—mungkin mereka anggota kelu-
arga, teman-teman, kenalan-kenalan, 
atau orang asing. Kita adalah tangan 
Tuhan di atas bumi ini, dengan perin-
tah untuk melayani dan mengangkat 
anak-anak-Nya. Dia bergantung kepa-
da kita masing-masing .…

MENOLONG 
SESEORANG 
HARI INI

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

Semoga lirik dari sebuah nyanyian 
pujian yang familier terpatri dalam 
jiwa kita .…

Sudahkah ‘ku berbuat baik di 
dunia?

Menolong ‘rang yang butuhkan?
Menghibur yang susah, membuat 

orang senang?
Jika b’lum ‘ku t’lah gagal.
Sudahkah ‘ku angkat beban yang 

berat
Kar’na ‘kuingin menolong?
Sudahkah ‘ku tolong yang sakit 

dan letih?
Siapkah ‘ku bila dibutuhkan?
[“Sudahkah Ku Berbuat Baik?”  
Nyanyian Rohani, no. 101].

… Semoga kita mengajukan kepada  
diri kita pertanyaan … “Apa yang 
telah saya lakukan untuk seseorang 
hari ini?” Nasihat saya bagi anggota 
di seluruh dunia adalah temukan 
seseorang yang memiliki masa sulit 
atau sakit atau kesepian, dan lakukan 
sesuatu bagi dia hari ini. ◼
Dari “Apa yang Telah Saya Lakukan untuk Seseo-
rang Hari Ini?” Liahona, November 2009, 84–87. DE
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Oleh Presiden  
Thomas S. Monson



BERKAT-BERKAT,  
OLEH LOUISE PARKER

“Dan adalah tujuan-Ku untuk menyediakan bagi para orang suci-Ku, karena segala 
sesuatu adalah milik-Ku .…
Karena bumi penuh adanya, dan ada cukup dan berlebih-lebih; ya, Aku mempersiapkan 
segala sesuatu” (A&P 104:15, 17).
Untuk belajar lebih lanjut tentang kemandirian, lihat halaman 32 dan 40 dalam terbitan ini.



Juga dalam Terbitan Ini
UNTUK DEWASA MUDA

Lima Pelajaran untuk Dewasa Muda  
dari Para Rasul Muda
“Kita ditentukan oleh keputusan, bukan keadaan”: salah satu 
dari lima pelajaran dari kehidupan lima dari Dua Belas Rasul 
pertama Pemulihan—yang adalah para dewasa muda. Baca 
tentang apa pelajaran lainnya yang kita dapat pelajari darinya.

UNTUK REMAJA

Bagaimana Pesan Konferensi Dapat  

Mengubah 
Hidup Anda

Konferensi umum lebih dari sekadar sebuah acara—itu 
kesempatan untuk mengubah hidup Anda.

UNTUK ANAK-ANAK

MENOLONG,  
Satu Pensil Setiap Waktu
Caleb tinggal di Jerman Dia ingin melakukan sesuatu 
untuk menolong anak-anak di kamp pengungsi 
dekatnya. Maka dia datang dengan sebuah rencana.
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