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Catatan editor: Presiden Russell M. Nelson, yang ditetapkan sebagai Presi-
den ke- 17 Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir pada 
14 Januari 2018, menyampaikan ceramah ini pada 16 Januari 2018, 
selama sebuah siaran langsung dari ruang tambahan di Bait Suci Salt Lake 
City. Dia meminta agar perkataannya diterbitkan dalam majalah ini.

Brother dan sister terkasih, saya merasa rendah hati 
berada bersama Anda pagi ini. Empat hari lalu kita 
membaringkan di tempat peristirahatannya seorang 

pria yang hebat, seorang nabi Allah—Presiden Thomas S. 
Monson. Tidak ada kata- kata yang mampu menggambar-
kan kebesaran dan kebaikan kehidupannya. Saya akan 
selamanya menghargai pertemanan kami, dengan rasa 
syukur atas apa yang telah diajarkannya kepada saya. Kini 
kita harus memandang ke masa depan dengan iman penuh 
kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang empunya Gereja ini.

Dua hari lalu semua Rasul yang masih hidup bertemu di 
ruangan atas Bait Suci Salt Lake. Di sana mereka membuat 
keputusan dengan suara bulat, pertama, untuk mengorga-
nisasi kembali Presidensi Utama sekarang, dan kedua, agar 
saya melayani sebagai Presiden Gereja. Kata- kata tidaklah 
memadai untuk menyampaikan kepada Anda bagaimana 
rasanya ketika para Saudara saya—para Saudara yang 
memegang semua kunci imamat yang dipulihkan mela-
lui Nabi Joseph Smith dalam dispensasi ini—meletakkan 
tangan mereka ke atas kepala saya untuk menahbiskan dan 
menetapkan saya sebagai Presiden Gereja. Itu pengalaman 
yang sakral dan merendahkan hati.

Kemudian adalah menjadi tanggung jawab saya untuk 
mencari tahu siapa yang telah Tuhan persiapkan untuk 

menjadi para penasihat saya. Bagaimana saya dapat memi-
lih hanya dua di antara dua belas Rasul lainnya, yang 
masing- masing amat saya kasihi? Saya sangat bersyukur 
kepada Tuhan karena menjawab doa- doa saya yang 
sungguh- sungguh. Saya sangat berterima kasih bahwa 
Presiden Dallin Harris Oaks dan Presiden Henry Bennion 
Eyring bersedia untuk melayani bersama saya, masing- 
masing sebagai Penasihat Pertama dan Kedua. Presiden 
Dieter F. Uchtdorf telah kembali ke posisinya dalam Kuo-
rum Dua Belas Rasul. Dia telah menerima penugasan- 
penugasan penting yang untuknya dia secara unik 
memenuhi persyaratan.

Saya memberikan penghormatan kepada dia dan kepa-
da Presiden Eyring untuk pelayanan luar biasa mereka 

Oleh Presiden 
Russell M. Nelson

Sewaktu  
Kita Maju Bersama

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

Pesan Presidensi Utama  
Bulanan Akan Dihentikan
Pesan ini akan menjadi Pesan Presidensi Utama terakhir 
yang diterbitkan dalam majalah setiap bulannya. Di masa 
datang, Presidensi Utama akan membagikan pesan- pesan 
penting sebagaimana dibutuhkan melalui berbagai kanal 
Gereja, termasuk majalah- majalah Gereja dan LDS .org.
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sebagai penasihat bagi Presiden 
Monson. Mereka sungguh mampu, 
penuh pengabdian, dan terilhami. 
Kita sangat bersyukur bagi mereka. 
Masing- masing kini bersedia melayani 
di mana dia paling dibutuhkan.

Sebagai Rasul yang memiliki seni-
oritas kedua, Presiden Oaks juga 
menjadi Presiden Kuorum Dua Belas 
Rasul. Namun, mengingat pemang-
gilannya dalam Presidensi Utama 
dan konsisten dengan tata tertib 
Gereja, Presiden M. Russell Ballard, 
yang berada dalam urutan senioritas 
berikutnya, akan melayani seba-
gai Penjabat Presiden dari kuorum 
itu. Presidensi Utama akan bekerja 

berdampingan dengan Dua Belas 
Rasul untuk mencari tahu kehendak 
Tuhan dan memajukan pekerjaan 
sakral- Nya.

Kami berterima kasih untuk doa- 
doa Anda. Itu diucapkan di seluruh 
dunia bagi kami. Pagi hari setelah 
kepergian Presiden Monson, satu 
doa seperti itu diucapkan oleh seo-
rang anak lelaki berusia empat tahun 
bernama Benson. Saya mengutip 
petikan dari surat ibunya yang ditulis-
kan kepada istri saya, Wendy. Benson 
berdoa: “Bapa Surgawi, terima kasih 
karena Presiden Thomas S. Monson 
dapat bertemu istrinya lagi. Terima 
kasih untuk nabi baru kami. Bantu 

dia agar berani dan tidak takut bahwa 
dia baru. Bantu dia tumbuh menjadi 
sehat dan kuat. Bantu dia memiliki 
kuasa, karena dia memiliki imamat. 
Dan bantu kami selalu untuk bersi-
kap manis.”

Saya berterima kasih kepada Allah 
untuk anak- anak seperti ini dan 
untuk orangtua yang serius mengenai 
komitmen mereka terhadap peranan 
orangtua yang saleh dan terarah—
untuk setiap orangtua, guru, dan 
anggota yang membawa beban berat 
namun melayani dengan begitu ikh-
las. Dengan kata lain, untuk Anda 
masing- masing, saya dengan rendah 
hati sangat bersyukur.

Setiap hari dari pelayanan seorang Rasul meru-
pakan hari pembelajaran dan persiapan untuk 
lebih banyak tanggung jawab di masa depan.
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Tuhan Berada di Tampuk Kepemimpinan
Saat kita bergerak maju bersama, saya mengundang Anda 

untuk berpikir mengenai cara megah Tuhan memimpin 
Gereja- Nya. Ketika Presiden Gereja meninggal dunia, tidak 
ada misteri mengenai siapa yang dipanggil berikutnya untuk 
melayani dalam kapasitas tersebut. Tidak ada pemilihan, 
tidak ada kampanye, hanya tata kerja yang tenang dari ren-
cana suksesi ilahi yang diberlakukan oleh Tuhan sendiri.

Setiap hari dari pelayanan seorang Rasul merupakan hari 
pembelajaran dan persiapan untuk lebih banyak tanggung 
jawab di masa depan. Diperlukan beberapa dekade pela-
yanan bagi seorang Rasul untuk bergerak dari kursi yunior 
ke kursi senior dalam lingkaran tersebut. Selama waktu itu, 
dia memperoleh pengalaman langsung dalam setiap bidang 
pekerjaan Gereja. Dia juga jadi mengenal dengan baik 
orang- orang di dunia, termasuk sejarah, budaya, dan bahasa 
mereka, saat tugas membawanya berulang kali mengelilingi 

bola dunia. Proses suksesi ini dalam kepemimpinan Gereja 
adalah unik. Saya tidak tahu ada yang lain yang seperti itu. 
Itu seharusnya tidak mengejutkan kita, karena ini adalah 
Gereja Tuhan. Dia tidak bekerja menurut cara manusia.

Saya telah melayani dalam Kuorum Dua Belas di bawah 
lima Presiden Gereja sebelumnya. Saya telah menyaksikan 
setiap Presiden menerima wahyu dan menanggapi wahyu 
itu. Tuhan telah selalu dan akan selalu memberikan petun-
juk kepada dan mengilhami para nabi- Nya. Tuhan berada 
di tampuk kepemimpinan. Kami yang telah ditahbiskan 
untuk memberikan kesaksian mengenai nama kudus- Nya 
ke seluruh dunia akan terus mengupayakan untuk menge-
tahui kehendak- Nya serta mengikutinya.

Tetap Berada di Jalan Perjanjian
Kini, kepada setiap anggota Gereja saya berkata, tetaplah 

berada di jalan perjanjian. Komitmen Anda untuk mengikuti 

Tetaplah berada di jalan perjanjian. Komitmen Anda untuk 
mengikuti Juruselamat dengan membuat perjanjian dengan- Nya 
dan kemudian menepati perjanjian- perjanjian itu akan membu-
kakan pintu ke setiap berkat dan privilese rohani yang tersedia.
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Juruselamat dengan membuat perjanjian dengan- Nya dan 
kemudian menepati perjanjian- perjanjian itu akan mem-
bukakan pintu ke setiap berkat dan privilese rohani yang 
tersedia bagi pria, wanita, dan anak di mana pun.

Sebagai presidensi yang baru, kami ingin memulai 
dengan mengingat akhirnya. Untuk alasan ini, kami ber-
bicara kepada Anda dari sebuah bait suci. Akhir yang kita 
masing- masing upayakan adalah agar diberkahi dengan 
kuasa di dalam rumah Tuhan, dimeteraikan sebagai kelu-
arga, setia pada perjanjian- perjanjian yang dibuat di dalam 
bait suci yang menjadikan kita memenuhi syarat untuk 
karunia terbesar Allah—yaitu kehidupan kekal. Tata cara 
bait suci dan perjanjian yang Anda buat di sana merupa-
kan kunci untuk memperkuat kehidupan Anda, perni-
kahan dan keluarga Anda, serta kemampuan Anda untuk 
menangkal serangan lawan. Peribadatan Anda dalam bait 
suci dan pelayanan Anda di sana bagi leluhur Anda akan 

memberkati Anda dengan peningkatan wahyu dan keda-
maian pribadi serta akan membentengi komitmen Anda 
untuk tetap berada di jalan perjanjian.

Bila Anda telah meninggalkan jalan tersebut, perkenan-
kan saya mengundang Anda dengan segala pengharapan 
di hati saya: mohon kembalilah. Apa pun kekhawatiran 
Anda, apa pun tantangan Anda, ada tempat bagi Anda 
dalam Gereja Tuhan ini. Anda dan generasi- generasi yang 
belum dilahirkan akan diberkati oleh tindakan Anda seka-
rang untuk kembali ke jalan perjanjian. Bapa kita di Surga 
menghargai anak- anak- Nya dan Dia ingin kita masing- 
masing kembali pulang kepada- Nya. Inilah gol agung 
Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir—
untuk membantu kita masing- masing kembali pulang.

Saya menyatakan kasih mendalam saya bagi Anda—kasih 
yang telah tumbuh sepanjang dekade- dekade bertemu 
dengan Anda, beribadat bersama Anda, dan melayani Anda. 
Mandat ilahi kami adalah untuk pergi ke setiap bangsa, 
kaum, bahasa, dan khalayak, membantu mempersiapkan 
dunia bagi Kedatangan Kedua Tuhan. Ini akan kami lakukan 
dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mengetahui bah-
wa Dialah yang memegang pimpinan. Ini adalah pekerjaan- 
Nya dan Gereja- Nya. Kami adalah para hamba- Nya.

Saya menyatakan pengabdian saya kepada Allah Bapa 
Kekal kita dan kepada Putra- Nya, Yesus Kristus. Saya 
mengenal Mereka, mengasihi Mereka, dan berikrar untuk 
melayani Mereka—dan Anda—dengan setiap hembusan 
nafas kehidupan saya yang tersisa. Dalam nama sakral 
Yesus Kristus, amin. ◼FO
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A llah telah memberi kita banyak 
karunia, banyak keragaman, dan 

banyak perbedaan, namun hal yang 
esensial adalah apa yang kita ketahui 
tentang satu sama lain—bahwa kita 
semua adalah anak- anak- Nya.

Tantangan kita sebagai anggota 
Gereja adalah untuk kita semua saling 
belajar, agar kita semua boleh saling 
mengasihi dan bertumbuh bersama.

Doktrin Injil tidaklah tergantikan. 
Itu adalah esensial, namun kemasan-
nya adalah opsional. Izinkan saya 
berbagi sebuah contoh sederhana 
untuk menunjukkan perbedaan 
antara doktrin Gereja dan kemasan 
budaya. Berikut adalah sebotol per-
sik Utah, disiapkan oleh seorang ibu 
rumah tangga Utah untuk memberi 
makan keluarganya selama musim 
salju. Ibu rumah tangga di Hawaii 
tidak menyimpan buah dalam botol. 
Mereka memetik cukup buah- buahan 
untuk beberapa hari dan menyim-
pannya dalam keranjang seperti ini 
untuk keluarga mereka. Keranjang 
ini berisi mangga, pisang, nanas, dan 
pepaya … yang dipetik oleh seorang 
ibu rumah tangga Polinesia untuk 
memberi makan keluarganya pada 
iklim di mana buah menjadi masak 
sepanjang tahun.

Keranjang dan botol adalah wadah 
yang berbeda, namun isinya adalah 

KERANJANG DAN BOTOL
Oleh Chieko N. Okazaki

D I  M I M B A R

sama: buah untuk keluarga. Apakah 
botol benar dan keranjang salah? 
Tidak, keduanya benar. Itu adalah 
wadah yang tepat untuk budaya dan 
kebutuhan orang- orang terkait. Dan 
keduanya tepat untuk isi yang diba-
wanya, yaitu buah.

Nah, apakah buah itu? Paulus 
memberi tahu kita, “Buah Roh ialah: 
kasih, sukacita, damai sejahtera, 
kesabaran, kemurahan, kebaikan, 
kesetiaan, kelemahlembutan, dan 
penguasaan diri” [Galatia 5:22–23]. 
Dalam persaudaraan antar sister di 
Lembaga Pertolongan, dalam per-
saudaraan antar brother di kuorum 
imamat, dalam kekhidmatan datang 
bersama untuk mengambil sakramen, 
buah Roh mempersatukan kita dalam 
kasih, sukacita, dan kedamaian baik 
Lembaga Pertolongan ada di Taipei 
atau Tonga, baik kuorum imamat 
ada di Montana atau Meksiko, dan 
baik pertemuan sakramen ada di Fiji 
atau Filipina.

… Ketika saya dipanggil dalam 
Presidensi Umum Lembaga  
Pertolongan, Presiden [Gordon B.] 
Hinckley menasihati saya: “Anda 
membawa kualitas yang istimewa 
ke dalam presidensi ini. Anda akan 
dikenali sebagai orang yang mewakili 
mereka yang berada di luar perbatas-
an Amerika Serikat dan Kanada .… 

Seri baru ini menyoroti kehidupan dari para wanita yang berdedikasi dan pesan- pesan mereka,  
dicuplik dari buku At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017).

MENGENAI 
SISTER OKAZAKI

Chieko Nishimura 
Okazaki (1926–2011) 

dibesarkan di Hawaii, AS, 
dalam sebuah keluarga bera-

gama Budha dari leluhur Jepang. 
Dia bergabung dengan Gereja ketika dia 
berusia 15 tahun.

Pada saat itu, Sister Okazaki telah 
menyadari kerumitan dari status 
etnik dan budayanya. Khawatir ten-
tang bagaimana orang lain akan 
memandangnya setelah militer Jepang 
mengebom Pearl Harbor, Hawaii, Sister 
Okazaki dan ibunya mengumpulkan 
dan membakar setiap benda kenang-
an berbau Jepang yang mereka miliki. 
Tetapi kemudian dia menatap di cermin 
dan berpikir, “Saya tidak pernah men-
jejakkan kaki di Jepang. Saya bukan 
orang Jepang dalam hati saya. Tetapi 
saya tidak dapat lari dari diri saya sen-
diri. Mata saya, kulit saya, dan rambut 
saya adalah orang Jepang.” 1

Sister Okazaki menghadapi rasis-
me di sepanjang hidupnya. Dia mulai 
mengajar segera setelah Perang Dunia 
II ketika sentimen anti- Jepang masih 
sangat kuat di Amerika Serikat. Tiga 
ibu menolak untuk memperkenankan 
anak- anak mereka berada di kelasnya. 
Namun Sister Okazaki segera merebut 
hati mereka.2

Sister Okazaki adalah wanita perta-
ma yang melayani dalam ketiga dewan 
kepengurusan organisasi pelengkap 
wanita: pertama Remaja Putri, kemu-
dian Pratama, selanjutnya Lembaga 
Pertolongan.3

Pesan ini adalah cuplikan dari 
ceramah konferensi umumnya bulan 
April 1996 mengenai persatuan dan 
keragaman (tanda baca dan huruf besar 
distandarkan).
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Mereka akan melihat dalam diri Anda 
suatu perwakilan dari bersatunya 
mereka dengan Gereja.” Dia membe-
ri saya berkat agar lidah saya boleh 
difasihkan sewaktu saya berbicara 
kepada orang- orang.4

… [Sewaktu saya berbicara di 
negeri- negeri lain,] saya dapat mera-
sakan Roh membawa perkataan saya 
ke dalam hati mereka, dan saya dapat 
merasakan “buah Roh” membawa 
kembali kepada saya kasih mereka, 
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sukacita mereka, dan iman mereka. 
Saya dapat merasakan roh memper-
satukan kami.

Brother dan sister, baik buah Anda 
persik atau pepaya, dan baik Anda 
membawanya dalam botol atau dalam 
keranjang, kami berterima kasih karena 
menawarkan itu dalam kasih. Bapa di 
Surga, semoga kami menjadi satu dan 
semoga kami menjadi milik- Mu,5 saya 
berdoa dalam nama sakral Juruselamat 
kita, Yesus Kristus, amin. ◼

CATATAN
 1. Chieko N. Okazaki, Lighten Up! (1993), 7.
 2. Lihat Okazaki, Lighten Up!, 48–50; 

Gregory A. Prince, “‘There Is Always a 
Struggle’: An Interview with Chieko N. 
Okazaki,” Dialogue: A Journal of Mormon 
Thought 45, no. 1 (Spring 2012): 114–115.

 3. “Obituary: Okazaki, Chieko,” Deseret News, 
7 Agustus 2011.

 4. Lihat Prince, “There Is Always a Struggle,” 
121. Gordon B. Hinckley adalah Penasihat 
Pertama dalam Presidensi Utama ketika 
Sister Okazaki dipanggil pada tahun 1990.

 5. Lihat Ajaran dan Perjanjian 38:27.
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Kita tahu apa Kebangkitan itu— 
bersatunya kembali antara roh 

dan tubuh dalam bentuknya yang 
sempurna .…

Dapatkah Anda membayangkan 
itu? Kehidupan saat kita berada di 
puncak kondisi kita? Tidak pernah 
sakit, tidak pernah kesakitan, tidak 
pernah terbebani oleh penyakit yang 
sedemikian sering menimpa kita 
dalam kefanaan?

Kebangkitan berada pada pusat 
kepercayaan kita sebagai orang 
Kristen .…

… Ketika Juruselamat bangkit dari 
kubur, … Dia melakukan sesuatu 
yang tidak dapat dilakukan oleh sia-
pa pun. Dia mematahkan belenggu 
kematian, bukan hanya untuk diri- 
Nya sendiri, tetapi untuk semua yang 
pernah hidup—baik orang- orang 
yang benar maupun orang- orang 
yang tidak benar .…

… Dia membuat karunia ini 
tersedia bagi semua orang. Dan 
dengan tindakan yang agung ini, 
Dia meringankan dukacita yang 

menghancurkan, yang menggerogoti 
jiwa mereka yang telah kehilangan 
orang- orang terkasih yang berharga.

Saya berpikir betapa gelapnya hari 
Jumat itu ketika Kristus diangkat di 
atas kayu salib .…

… Bumi bergoncang dan menjadi 
gelap .…

Orang- orang jahat itu yang mengin-
car nyawa- Nya bersukacita .…

Pada hari itu tabir bait suci terkoyak 
menjadi dua.

Maria Magdalena dan Maria, ibu 
Yesus, keduanya diliputi duka .… 
Orang luar biasa yang telah mereka 
kasihi dan hormati tergantung tak 
bernyawa di atas salib .…

… Para rasul sangat putus asa. 
Yesus, Juruselamat mereka—Orang 
yang telah berjalan di atas air dan 
menghidupkan kembali orang yang 
mati—Dia sendiri berada dalam 
belas kasihan orang- orang yang 
jahat .…

Itu merupakan hari Jumat yang 
penuh dengan dukacita yang meng-
hancurkan, yang menggerogoti .…

PAGI MINGGU YANG CERAH ITU
Oleh Penatua Joseph B. Wirthlin (1917–2008)
Dari Kuorum Dua Belas Rasul

Pada hari itu, Tuhan yang telah bangkit mendobrak ikatan kematian. Dia naik dari kubur dan 
menampakkan diri dalam kejayaan yang agung sebagai Juruselamat seluruh umat manusia.

M A T E R I  K L A S I K  I N J I L

Saya berpikir bahwa di antara 
hari- hari sejak dari permulaan sejarah 
dunia, hari Jumat itu merupakan hari 
terkelam.

[Namun] keputusasaan itu tidak 
bertahan lama, karena pada hari 
Minggu, Tuhan yang telah bangkit 
mendobrak ikatan kematian. Dia 
naik dari kubur dan menampakkan 
diri dalam kejayaan yang agung 
sebagai Juruselamat seluruh umat 
manusia.

Dan dalam sekejap, mata yang 
telah dipenuhi dengan air mata 
yang terus bercucuran menjadi 
kering. Bibir yang membisikkan doa 
kepedihan dan kesedihan sekarang 
memenuhi udara dengan pujian 
yang menggemparkan, karena Yesus 
Kristus, Putra Allah yang hidup, 
berdiri di hadapan mereka sebagai … 
bukti bahwa kematian hanyalah per-
mulaan dari sebuah keberadaan yang 
baru dan menakjubkan.

Kita masing- masing akan memiliki 
hari Jumat kita sendiri—hari- hari itu 
ketika alam semesta sendiri tampak 
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remuk- redam dan serpihan dari 
dunia kita terserak di sekitar kita 
berkeping- keping .…

Tetapi saya bersaksi kepada Anda 
dalam nama Dia yang menaklukkan 
kematian—hari Minggu akan tiba. 
Dalam kegelapan dukacita kita, hari 
Minggu akan tiba.

… Tidak masalah apa kepiluan 
kita, hari Minggu akan tiba. Dalam 
kehidupan yang ini atau yang akan 
datang, hari Minggu akan tiba.

Saya bersaksi kepada Anda bah-
wa Kebangkitan bukanlah dongeng. 
Kita memiliki kesaksian pribadi 

dari mereka yang telah melihat 
Dia. Ribuan orang di Dunia Lama dan 
Baru telah menyaksikan Juruselamat 
yang telah bangkit. Mereka meraba 
luka- luka di tangan, kaki, dan sisi 
tubuh- Nya .…

Setelah Kebangkitan, para murid 
menjadi diperbarui. Mereka melaku-
kan perjalanan berkeliling dunia … 
dengan berani memaklumkan Yesus 
sang Kristus, Putra Allah yang hidup 
yang telah dibangkitkan.

Banyak dari mereka … mati  
sebagai martir, dengan kesaksian 
akan Kristus yang telah bangkit 

di bibir mereka saat mereka binasa.
Kebangkitan mengubah kehidupan 

mereka yang menyaksikannya. Tidak-
kah ini hendaknya mengubah kehi-
dupan kita?

Kita semua akan bangkit dari 
kubur .…

Oleh karena kehidupan dan 
pengurbanan kekal Juruselamat dunia, 
kita akan dipersatukan lagi dengan 
mereka yang kita kasihi.

… Pada hari itu kita akan bersu-
kacita bahwa Mesias telah mengatasi 
segalanya sehingga kita dapat hidup 
selamanya.

Karena tata cara kudus yang kita 
terima di bait suci, kepergian kita 
dari kefanaan yang singkat ini tidak 
akan lama memisahkan hubungan 
yang telah terikat bersama oleh sim-
pul yang terbuat dari ikatan kekal.

Adalah kesaksian saya yang khu-
syuk bahwa kematian bukanlah akhir 
dari keberadaan .…

Semoga kita memahami dan 
hidup dengan penuh syukur untuk 
karunia- karunia tak ternilai yang 
datang kepada kita sebagai putra dan 
putri Bapa Surgawi yang pengasih 
dan untuk janji akan hari yang cerah 
itu ketika kita semua akan bangkit 
dengan kemenangan dari kubur.

… Tidak peduli betapa gelapnya 
hari Jumat kita, hari Minggu akan 
tiba. ◼
Dari sebuah ceramah konferensi umum 
Oktober 2006.
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Oleh Chakell Wardleigh
Majalah Gereja

Di sepanjang kehidupan fana- Nya,  
Juruselamat melakukan banyak per-
jalanan—perjalanan- Nya keluar dari 

Betlehem dan masuk ke Mesir sewaktu bayi, 
perjalanan 40 hari- Nya di padang belantara, 
banyak perjalanan- Nya ke kota- kota, desa- 
desa, dan rumah- rumah untuk mengajar, 
menyembuhkan, dan memberkati selama 
pelayanan- Nya, dan banyak yang lainnya. 
Namun ada satu perjalanan yang Juruselamat 
harus jalani sendirian, dan itu adalah perjalan-
an yang hanya Dia dapat menanggungnya.
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“Pada hari Minggu Paskah kita merayakan peristiwa yang 
paling lama ditunggu dan mulia dalam sejarah dunia.

Itu adalah hari yang telah mengubah segala sesuatu.
Pada hari itu, kehidupan saya berubah.
Kehidupan Anda berubah.
Takdir semua anak Allah berubah.”

Presiden Dieter F. Uchtdorf, Penasihat Kedua dalam Presidensi Utama,  
“Pemberian Kasih Karunia,” Liahona, Mei 2015, 107.

Penderitaan yang Tak Tertandingi
“Tidak ada pikiran fana yang dapat memahami sepenuh-

nya apa yang Kristus lakukan di Getsemani.
Kita tahu Dia berpeluh yang menetes seperti darah dari 

setiap pori sewaktu Dia meminum endapan dari cawan pahit 
yang Bapa- Nya telah berikan kepada- Nya.

Kita tahu Dia menderita, baik tubuh maupun roh, lebih 
dari yang mungkin dapat ditanggung manusia, kecuali 
kematian.

Kita tahu bahwa dalam suatu cara, yang tak dapat dipa-
hami bagi kita, penderitaan- Nya memuaskan tuntutan keadil-
an, menebus jiwa- jiwa yang menyesal dari rasa sakit dan 
hukuman dosa, dan menjadikan belas kasihan tersedia bagi 
mereka yang memercayai nama kudus- Nya.

Kita tahu bahwa Dia terkulai tak berdaya di tanah sewak-
tu rasa sakit dan kepedihan dari suatu beban tak terbatas 
menyebabkan Dia bergemetar dan ingin agar Dia tidak 
minum dari cawan yang pahit itu.”
Penatua Bruce R. McConkie (1915–1985) dari Kuorum Dua Belas Rasul, 
“The Purifying Power of Gethsemane,” Ensign, Mei 1985, 9.

Penerapan Pribadi: Meski kita tidak selalu 
menyadarinya, Juruselamat menderita semua 
bentuk rasa sakit selama Pendamaian. Dia mema-
hami setiap rasa sakit jasmani, dari tulang yang 
patah sampai penyakit kronis yang paling parah. 
Dia merasakan kegelapan dan keputusasaan dari 
penyakit mental seperti depresi, kecemasan, adik-
si, kesepian, dan kepedihan. Dan Dia merasakan 
setiap luka rohani karena Dia mengambil ke atas 
Diri- Nya Sendiri semua dosa umat manusia.

Penatua David A. Bednar dari Kuorum Dua 
Belas Rasul mengajarkan, “Di saat lemah kita 
mungkin berseru, ‘Tidak seorang pun tahu 
seperti apa rasanya. Tidak seorang pun paham.’ 
Tetapi Putra Allah secara sempurna mengetahui 
dan memahami, karena Dia telah merasakan 
dan menanggung beban- beban individu kita” 
(“Menanggung Beban Mereka dengan Mudah,” 
Liahona, Mei 2014, 90).
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Dia adalah Satu- satunya yang Mampu
“Apa yang Dia lakukan hanya dapat dilakukan oleh Yang Ilahi. 

Sebagai Putra Tunggal Bapa dalam daging, Yesus mewarisi 
sifat- sifat ilahi. Dia adalah satu- satunya orang yang pernah dila-
hirkan dalam kefanaan yang dapat melaksanakan tindakan paling 
signifikan dan agung ini. Sebagai satu- satunya Manusia yang tak 
berdosa yang pernah hidup di bumi ini, Dia tidak tunduk pada 
kematian rohani. Karena sifat Ke-Allahan-Nya, Dia juga memiliki 
kuasa atas kematian jasmani. Oleh karenanya Dia melakukan bagi 
kita apa yang tidak dapat kita lakukan bagi diri kita sendiri. Dia 
mematahkan cengkeraman dingin kematian. Dia juga memung-
kinkan bagi kita untuk memiliki penghiburan yang tertinggi dan 
tenang dari karunia Roh Kudus.”
Presiden James E. Faust (1920–2007), Penasihat Kedua dalam Presidensi Utama, 
“The Atonement: Our Greatest Hope,” Liahona, Januari 2002, 20.

Penerapan Pribadi: Melalui Pendamaian- Nya, 
Juruselamat mematahkan belenggu kematian 
dan menebus kita semua dari dosa- dosa kita 
agar setiap orang dapat memiliki kehidupan 
kekal. Dia adalah satu- satunya yang mampu 
menyelesaikan tugas yang demikian berat 
dan mustahil. Ketika kita dihadapkan dengan 
tantangan- tantangan serius, kita dapat terhi-
bur dalam mengetahui bahwa Juruselamat 
dapat benar- benar memungkinkan apa yang 
tidak mungkin.
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Dia Tidak Berpaling Mundur
“Di sebuah bukit yang disebut Kalvari, sementara para pengikut 

yang tidak berdaya menyaksikan, tubuh- Nya yang terluka dipa-
kukan di kayu salib. Tanpa belas kasihan Dia dicemooh dan dikutuk 
dan diejek. …

Jam- jam penuh penderitaan berlalu sementara nyawa- Nya surut. Dari 
bibir- Nya yang kering keluar kata- kata, ‘Ya Bapa, ke dalam tangan- Mu 
Kuserahkan nyawa- Ku. Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan 
nyawa- Nya’ .…

Di saat- saat terakhir, Tuhan dapat saja berpaling mundur. Tetapi Dia 
tidak melakukannya. Dia melalui di bawah segala sesuatu agar Dia 
dapat menyelamatkan segala sesuatu. Tubuh- Nya yang tak bernya-
wa dengan segera namun lembut ditempatkan dalam sebuah makam 
pinjaman.”
Presiden Thomas S. Monson (1927–2018), “Dia Bangkit!” Liahona, Mei 2010, 89.

Penerapan Pribadi: Dia menderita kesa-
kitan, kesepian, dan keputusasaan yang 
menyesakkan, namun Juruselamat tetap 
bertahan dan menyelesaikan perjalanan  
fana- Nya dengan anggun—bahkan 
meminta Bapa- Nya untuk mengampuni 
mereka yang menyalibkan Dia. Karena  
teladan sempurna- Nya, kita dapat meng-
hadapi pencobaan dan kesulitan kita 
sendiri dengan anggun, dan dengan 
bantuan- Nya kita dapat bertahan sampai 
akhir juga.
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Penerapan Pribadi: Meski kita tidak bera-
da di antara mereka yang melihat tubuh 
sang Penebus yang telah bangkit dan 
disempurnakan, kita tetap dapat berdiri 
sebagai para saksi- Nya di zaman sekarang. 
Dia dapat senantiasa menjadi fokus dari 
kehidupan kita, tidak menjadi masalah 
waktu atau tempat di mana kita sendiri 
berada. Setiap kali kita memberikan hati 
dan tangan kita untuk melayani sesama; 
memperlihatkan kelembutan hati, kebaik-
an hati, dan respek kepada semua orang; 
membela kebenaran; dan berbagi kesak-
sian kita tentang Injil, kita berdiri sebagai 
saksi sejati Yesus Kristus.

Banyak Saksi akan Kebangkitan- Nya
“Saya memercayai banyak saksi akan Kebangkitan Juruselamat yang 

pengalaman dan kesaksiannya ditemukan dalam Perjanjian Baru—
Petrus dan rekan- rekannya dari Dua Belas, serta Maria Magdalena yang 
terkasih dan murni, di antaranya. Saya memercayai kesaksian- kesaksian 
yang ditemukan dalam Kitab Mormon—dari Nefi sang Rasul dengan 
khalayak yang tak disebutkan namanya di tanah Kelimpahan, di antara-
nya. Dan saya memercayai kesaksian Joseph Smith dan Sidney Rigdon, 
yang, setelah banyak kesaksian lain, menyatakan kesaksian besar pada 
dispensasi terakhir ini ‘bahwa Dia hidup! Karena kami melihat Dia.’  
Di bawah tatapan mata- Nya yang mahamelihat, saya menempatkan diri 
saya sendiri sebagai saksi bahwa Yesus dari Nazaret adalah Penebus 
yang telah bangkit, dan saya bersaksi tentang semua yang mengikuti 
dari fakta akan Kebangkitan- Nya. Semoga Anda menerima peneguhan 
dan penghiburan tentang kesaksian yang sama itu.”
Penatua D. Todd Christofferson dari Kuorum Dua Belas Rasul, “Kebangkitan Yesus Kristus,” 
Liahona, Mei 2014, 114.
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Kita Tidak Perlu Berjalan Sendirian
“Salah satu pelipuran besar saat Paskah ini adalah bahwa 

karena Yesus menyusuri jalan yang begitu panjang dan 
sepi sepenuhnya seorang diri, kita tidak perlu melakukan-
nya. Perjalanan tunggal- Nya mendatangkan persekutuan 
besar bagi versi kecil kita akan jalan itu—pemeliharaan 
penuh belas kasihan dari Bapa kita di Surga, penemanan 
tetap dari Putra Terkasih ini, karunia sempurna akan Roh 
Kudus, para malaikat di surga, anggota keluarga di kedua sisi 
tabir, para nabi dan rasul, guru, pemimpin, teman. Semua ini 
dan masih banyak lagi telah diberikan sebagai rekan bagi 
perjalanan fana kita karena Pendamaian Yesus Kristus dan 
Pemulihan Injil- Nya. Yang dimaklumkan dari puncak Kalvari 
adalah kebenaran bahwa kita tidak akan pernah ditinggal-
kan sendirian maupun tanpa bantuan, bahkan jika terkadang 
kita mungkin merasa demikian .…

… Semoga kita berdiri dekat Yesus Kristus ‘di segala wak-
tu, dan dalam segala hal, dan di segala tempat di mana [kita] 
boleh berada, bahkan sampai kematian,’ karena sesung-
guhnya itulah caranya Dia berdiri di dekat kita ketika saat 
kematian dan ketika Dia harus benar- benar dan sepenuhnya 
berdiri sendirian.”
Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua Belas Rasul, “Tak Seorang Pun 
Ada Bersama- Nya,” Liahona, Mei 2009, 88.

Penerapan Pribadi: Paskah ini, ingatlah perjalanan sunyi, 
final Juruselamat. Dia mengurbankan segala yang Dia miliki 
agar Anda dan setiap orang di bumi dapat menjadi ber-
sih dan memiliki kehidupan kekal. Belajarlah dari teladan 
sempurna- Nya. Ingatlah Dia dalam benak Anda dan dalam 
hati Anda. Dan senantiasa ingatlah bahwa Anda tidak per-
nah sendirian. Karena Dia melakukan perjalanan final- Nya 
dalam kesunyian yang sepenuhnya dan seutuhnya, Dia 
tidak akan meninggalkan Anda. Kasih- Nya bagi Anda ada-
lah tak terbatas dan tak berubah, dan Dia berdiri siap untuk 
memberikan kepada Anda kedamaian, penghiburan, dan 
pengharapan sewaktu Anda melanjutkan dalam perjalanan 
Anda sendiri. Karunia Pendamaian- Nya adalah kekal, dan itu 
diberikan kepada Anda. ◼
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Oleh  
Penatua Gary E. 
Stevenson
Dari Kuorum Dua 
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Kita adalah Gereja Yesus Kristus, ditegakkan di 
zaman akhir. Dengan cara yang sama Tuhan 
memerintahkan para murid- Nya zaman dahulu, 

kita telah ditugaskan di zaman akhir untuk “pergilah ke 
seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makh-
luk” (Markus 16:15).

Nabi zaman dahulu, Nefi, secara ringkas merang-
kum misi dan pesan ini serta sasaran di balik itu: 
“Dan kita berbicara tentang Kristus, kita bersukacita 
di dalam Kristus, kita berkhotbah tentang Kristus, 
kita bernubuat tentang Kristus, dan kita menulis menu-
rut nubuat- nubuat kita, agar anak- anak kita boleh 
mengetahui pada sumber mana mereka boleh ber-
paling untuk pengampunan akan dosa- dosa mereka” 
(2 Nefi 25:26).

Dalam kitab Mosia, kita membaca bagaimana nabi 
kuno Kitab Mormon, Raja Benyamin, mengumpulkan 
rakyatnya di seluruh negeri di lokasi bait suci, menyu-
ruh agar sebuah menara didirikan, dan mengajar mere-
ka. Sewaktu dia mengajari mereka, dia juga bernubuat 
kepada mereka tentang zaman kita: “Dan selain itu, 
aku berkata kepadamu, bahwa waktunya akan tiba 

MARI KITA 

Pesan kita  
adalah pesan 

kedamaian, dan 
Anda adalah 
para utusan 

yang mengkhot-
bahkannya. 
Anda dapat 

melakukan ini 
melalui kanal- 

kanal teknologi 
yang baru dan 

menarik.

Berbagi  
PENGETAHUAN 
TENTANG SEORANG 

JURUSELAMAT

KITA  
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tersebar ke seluruh dunia. Kita menemukan 
banyak contoh akan hal ini, beberapa di anta-
ranya ada dalam ingatan kita.

Dalam 10 tahun sejak Penglihatan Pertama, 
dan bulan sebelum Gereja diorganisasi, 5.000 
jilid Kitab Mormon diterbitkan. Sejak itu, lebih 
dari 175 juta jilid telah dicetak.

Hari Minggu mana saja, Anda dapat men-
dengarkan atau menyaksikan siaran Musik 
dan Kata- Kata yang Diilhami, yang mende-
kati siarannya ke- 5.000. Siaran pertama dila-
kukan secara langsung di radio tahun 1929. 
Siaran pertama konferensi umum di TV terja-
di tahun 1949.

Yang menarik, tahun 1966, Presiden 
David O. McKay (1873–1970) mulai berbicara 
tentang hal- hal yang akan terjadi: “Penemuan- 
penemuan tersembunyi dengan kekuatan 
yang hebat semacam itu, baik untuk pember-
katan maupun penghancuran umat manusia, 
sehingga menjadikan tanggung jawab manusia 
dalam mengendalikannya yang paling besar 
yang pernah ditempatkan ke dalam tangan 
manusia .… Abad ini penuh dengan baha-
ya tak terbatas, dan juga kemungkinan- 
kemungkinan yang tak terkatakan.” 1

Pada tahun 1974, Presiden Spencer W. 
Kimball (1895–1985) menggambarkan peng-
lihatannya tentang suatu zaman yang akan 
datang: “Tuhan telah memberkati dunia 
dengan banyak … satelit. Itu ditempatkan 
tinggi di langit, menyampaikan sinyal siaran 
kembali ke hampir setiap sudut permukaan 
bumi .… Tentunya satelit- satelit ini hanyalah 
awal dari apa yang ada di masa depan penyi-
aran di seluruh dunia .… Saya percaya bahwa 
Tuhan bersemangat untuk menaruh ke dalam 
tangan kita penemuan- penemuan yang orang 
awam sulit bayangkan.” 2

Dengan kemajuan teknologi dalam komu-
nikasi dan media yang sekarang banyak 
beredar di internet, tampaknya kita telah 
menyaksikan di masa hidup kita penggenapan 
harfiah dari nubuat- nubuat Raja Benyamin, 
Presiden McKay, dan Presiden Kimball.

Ada juga pola adopsi yang jelas terhadap 
teknologi ini untuk membangun kerajaan 
Tuhan di bumi. Saya ingin berbagi contoh 
tentang hal ini kepada Anda.

ketika pengetahuan tentang [seorang] Juru-
selamat akan menyebar ke setiap bangsa, 
kaum, bahasa, dan khalayak” (Mosia 3:20).

“Pengetahuan tentang [seorang] 
Juruselamat”

Salah satu karunia paling berharga untuk 
dihargai dalam keluarga kita dan untuk 
diberikan kepada orang lain adalah “penge-
tahuan tentang [seorang] Juruselamat,” atau 
tentang Yesus Kristus.

Dengan dibukanya dispensasi kegenapan 
zaman terjadi pencerahan ke atas seluruh 
umat manusia dan pencurahan kemajuan 
teknologi. Itu membawa serta dengannya era 
industri dan alat komunikasi, yang memung-
kinkan nubuat Raja Benyamin digenapi.

Sebagai seorang anggota Kuorum Dua 
Belas Rasul, dipanggil sebagai saksi khusus, 
“bagi nama Kristus di seluruh dunia” (A&P 
107:23) dengan tugas spesifik baik dalam 
Urusan Kemasyarakatan dan Komite Layanan  
Komunikasi, saya mampu berfokus pada 
penggenapan nubuat ini—agar “pengetahu-
an tentang [seorang] Juruselamat” disebarkan 
ke seluruh dunia—menggunakan teknologi 
mutakhir yang tersedia bagi kita.

“Kepada Setiap Bangsa, Kaum, 
Bahasa, dan Khalayak”

Secara his-
toris, kemajuan 
dalam cetakan 
dan penemuan 
radio serta TV 
memungkinkan 
pesan Pemulihan 
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“Satelit hanyalah awal 
dari apa yang ada di 
masa depan penyiaran 
di seluruh dunia .… 
Saya percaya bahwa 
Tuhan bersemangat 
untuk menaruh ke 
dalam tangan kita 
penemuan yang 
orang awam sulit 
bayangkan.”  
—Presiden 
Spencer W. Kimball
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LDS.org dan Mormon.org
Tahun 1996, Gereja secara resmi mulai menggu-

nakan web sebagai alat menyampaikan pesan dan 
komunikasi. Sejak itu, sekitar 260 situs web yang 
disponsori Gereja telah diperkenalkan, termasuk 
situs- situs yang tersedia di hampir setiap negara di 
mana para anggota Gereja tinggal, dalam bahasa 
lokal mereka.

Saya berbagi dua contoh yang familier dari 
situs web ini. Yang pertama adalah LDS .org, 
didirikan tahun 1996, yang sekarang menerima 
lebih dari 24 juta pengunjung baru dalam satu 
tahun dan lebih dari 1 juta rata- rata pengunjung 
setiap minggunya. Banyak anggota menemu-
kan kurikulum untuk pengajaran dan ceramah- 
ceramah konferensi umum yang telah lalu di sini. 
Yang kedua adalah Mormon .org, sebuah situs 
web yang dirancang untuk memperkenalkan Injil 
kepada tetangga dan teman kita yang bukan ang-
gota Gereja. Situs ini menerima lebih dari 16 juta 
pengunjung unik setahunnya.

Aplikasi Seluler
Tentu saja, teknologi berkembang dengan kece-

patan tinggi, yang membutuhkan banyak usaha 
dan sumber daya untuk mengikutinya. Dengan 
penemuan telepon pintar, muncul kekuatan untuk 
memanfaatkan dan mengakses sejumlah besar 
data dengan modalitas genggam. Sebagian besar 
dari data ini disusun dalam bentuk aplikasi selu-
ler, atau “apps.” Aplikasi pertama yang disponsori 
Gereja diliris tahun 2007.

Contohnya banyak tentang penggunaan aplikasi 
seluler kita yang bermanfaat untuk menyebarkan 
“pengetahuan [kita] tentang [seorang] Juruselamat.” 
Saya tidak akan menjelaskan konten dari banyak 
aplikasi yang tersedia di ujung jari Anda, namun 
berikut adalah beberapa contoh aplikasi yang 
mungkin sudah familier bagi Anda:

• Perpustakaan Injil
• Kanal Mormon
• LDS Tools

• LDS Music
• Family Tree

Ini digunakan jutaan kali setiap minggunya oleh 
jutaan pengguna.

Media Sosial
Menurut definisi, media sosial adalah teknologi 

yang dimediasi komputer yang memungkinkan 

individu dan organisasi untuk melihat, mem-
buat, dan berbagi informasi, gagasan, dan ben-
tuk ekspresi lainnya melalui komunitas dan 
jaringan maya.

Dimulai sekitar tahun 2010, Gereja memulai 
suatu pengadopsian yang sungguh- sungguh 
terhadap penggunaan media sosial untuk menca-
pai penyebaran “pengetahuan tentang [seorang] 
Juruselamat.” Ini merupakan modalitas digital 
yang bergerak cepat dan dinamis. Itu nyaris tak 
tertandingi dalam kecepatan perubahan.

Salah satu karakteristik media sosial yang 
dapat diamati adalah bahwa begitu seseorang 
merasa berkenalan atau nyaman dengan satu 
platform, muncul platform yang lebih baru, lebih 
besar, atau terlihat lebih keren atau lebih baik.

Saya akan menjabarkan secara singkat lima 
platform media sosial yang Gereja gunakan seba-
gai jalur komunikasi:

1. Facebook memiliki lebih dari 2 miliar peng-
guna di seluruh dunia. Di sini, para pengguna 
membangun jaringan sosial mereka sendiri dari 
teman- teman daring.

2. Instagram adalah situs sosial yang berpusat 
pada gambar dan video.

3. Pinterest adalah seperti papan bule-
tin maya. Di sini gambar- gambar visual yang 
disebut “pin” ditempelkan pada papan. Ini 
dapat saja frasa inspirasional atau gambar foto 
aspirasional.

4. Twitter adalah jaringan sosial yang memung-
kinkan pengguna mengirimkan dan membaca 
pesan- pesan pendek 280 karakter yang disebut 
“cuitan.”G
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5. Snapchat menampilkan foto dan video 
singkat yang hilang baik secara cepat mau-
pun dalam waktu 24 jam.

Secara kelembagaan, kami menggunakan 
situs media sosial ini dengan cara yang ampuh.

FACEBOOK
Anda mungkin ingat pesan konferensi 

yang lembut mengenai depresi yang  
Penatua Jeffrey R. Holland dari Kuorum Dua 
Belas Rasul berikan beberapa tahun lalu.3 
Dari ceramahnya, sebuah segmen video 
diproduksi yang menerima lebih dari dua 
juta penonton di Facebook sendiri, dengan 
banyak ribuan like [ikon jempol], share 
[bagikan], dan komentar positif.4

INSTAGRAM
Bulan Agustus 2016, Presiden Dieter F. 

Uchtdorf memposting video di Instagram, 
mengajarkan asas- asas Injil kepada cucu lelaki-
nya Erik di—dapatkah Anda menebak—kokpit 
sebuah pesawat terbang! 5 Postingan Instagram 
Presiden Uchtdorf dinikmati oleh ribuan orang, 
dan banyak komentar positif menyertainya.

Gereja juga mempublikasikan ke akun 
Instagramnya di bulan November 2017 sebuah 
video mengenai Penatua Dallin H. Oaks dan 
Penatua M. Russell Ballard yang menjawab 
pertanyaan seorang wanita dewasa muda ten-
tang para sister yang melayani misi. Postingan 
ini disaksikan lebih dari 112.000 kali.

PINTEREST
Di Pinterest, seseorang dapat menemu-

kan ratusan pin dari LDS.org dan bahkan 

lebih banyak lagi dari anggota individu, yang 
mengilhami orang lain. 

Contohnya, banyak yang berbagi perka-
taan dari para nabi—dahulu dan sekarang. 
Sebuah pin dari salah satu ajaran Presi-
den Thomas S. Monson berbunyi, “Begitu 
banyak dalam kehidupan bergantung pada 
sikap kita.” 6

TWITTER
Sebuah cuitan yang Penatua David A. 

Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul bagi-
kan tahun lalu di pagi Paskah disaksikan 
210.000 kali. Penatua Bednar memperlihat-
kan bahwa pesan pendek dan sederhana, 
“Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit” 
(Matius 28:6), dapat memiliki dampak yang 
besar dan langgeng.

SNAPCHAT
Yang terakhir, gambar- gambar dan kata- 

kata membagikan salah satu Pesan Presidensi 
Utama Presiden Monson baru- baru ini mun-
cul di Snapchat.

Risiko Terkait
Nah, setelah baru saja mendukung 

semua kebajikan teknologi baru ini dan 
menunjukkan penggunaannya yang tepat, 
saya rasa adalah juga berguna untuk men-
diskusikan beberapa risiko yang terkait 
dengannya.

Kita semua hendaknya berhati- hati ter-
hadap waktu yang dapat dihabiskan di 
media sosial atau dalam penggunaan apli-
kasi seluler. Penggunaan media sosial juga 
membawa risiko mengurangi interaksi tatap 
muka, yang mungkin menghambat per-
kembangan keterampilan sosial dari banyak 
anak muda kita.

Bahaya- bahaya yang terkait dengan 
konten yang tidak pantas tidak dapat dire-
mehkan. Ada peningkatan epidemi adiksi 
pornografi di masyarakat, yang secara negatif 
berdampak terhadap dan mengancam bah-
kan anggota dan keluarga Gereja.

Akhirnya, saya memberikan dua risiko 
gabungan tambahan, yang jaringnya dilem-
parkan hampir ke semua orang, termasuk 

Bulan Agustus 
2016, Presiden 
Dieter F. Uchtdorf 
memposting video 
di Instagram, 
mengajarkan asas- 
asas Injil kepada 
cucu lelakinya Erik 
di—dapatkah Anda 
menebak—kokpit 
sebuah pesawat 
terbang!
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remaja putri dan ibu serta istri di masa milenium 
ini. Saya memberi label pada dua risiko ini seba-
gai “realitas yang diidealkan” dan “pembandingan 
yang melemahkan.” Saya pikir cara terbaik untuk 
menjabarkan dua risiko ini adalah dengan mem-
berikan beberapa contoh.

Secara umum, gambar- gambar yang dipajang 
di media sosial cenderung menggambarkan kehi-
dupan dalam kondisi terbaik dan sering kali bah-
kan dengan cara yang tidak realistis. Itu sering 
kali dipenuhi dengan gambar dekorasi rumah 
yang indah, tempat berlibur yang luar biasa, dan 
persiapan makanan yang rumit. Bahayanya, tentu 
saja, adalah bahwa banyak orang menjadi kecil 
hati karena mereka tampaknya tidak dapat meng-
ikuti realitas maya yang diidealkan ini.

Terilhami oleh sebuah pin tentang kue ulang 
tahun “pancake,” keponakan perempuan saya 
baru- baru ini memposting usahanya membuat kue 
yang sama. Alih- alih membiarkan ini menciptakan 
tekanan yang tidak perlu, dia memutuskan untuk 
menginspirasi orang lain dengan memposting 
“Pinterest gagal” miliknya (lihat foto pancake).

Semoga, kita dapat belajar untuk menemukan 
lebih banyak humor, dan lebih sedikit kekecewaan 
ketika dihadapkan pada gambar- gambar 
yang memperlihatkan realitas yang diide-
alkan dan yang terlalu sering mengarah 
pada pembandingan yang melemahkan.

Ini tampaknya bukan hanya meru-
pakan tanda zaman kita tetapi, yang 
mengukur perkataan dari Paulus, itu juga 
terjadi di masa lalu: “Mereka mengukur 
dirinya dengan ukuran mereka sendiri … 
dan membandingkan dirinya dengan 
diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya 
mereka!” (2 Korintus 10:12).

Penatua J. Devn Cornish dari Tujuh 
Puluh baru- baru ini juga menyediakan 
nasihat yang tepat waktu: “Kita menyik-
sa diri kita secara tidak perlu dengan 
bersaing dan membandingkan. Kita 
menghakimi harga diri kita sendiri seca-
ra keliru berdasarkan hal- hal yang kita 
miliki atau tidak dan dengan opini orang 
lain. Jika kita harus membandingkan, 
marilah kita membandingkan bagaimana 
keadaan kita di masa lalu dengan bagai-
mana keadaan kita saat ini—dan bahkan 

dengan bagaimana kita ingin menjadi di masa 
yang akan datang.” 7

Perkenankan saya berbagi salah satu raha-
sia keluarga kami, yang ditemukan dalam foto 
keluarga ini (lihat halaman berikut) yang diambil 
beberapa tahun lalu, sebelum munculnya media 
sosial. Jika foto ini diambil hari ini, kemungkinan 
itu akan diposting, menampilkan keluarga dengan 
empat anak lelaki yang menawan, selaras secara 
warna, dan bersikap baik menikmati kesempatan 
berfoto keluarga yang harmonis bersama- sama. 
Maukah Anda mengetahui kisah nyatanya?

Saya masih ingat panggilan telepon dari istri 
saya. “Gary, di mana kamu? Kami di sini di studio 
alam bebas fotografer. Kami semua siap difoto. 
Tidaklah mudah menyuruh anak- anak lelaki ber-
pakaian, selaras secara warna, dan siap. Apakah 
kamu hampir sampai di sini?”

Yah, saya lupa dan belum meninggalkan kan-
tor sama sekali! Saya terlambat setengah jam, 
dan keadaan tidak berjalan dengan baik dalam 
ketidakhadiran saya, bisa dikatakan hampir 
kacau- balau.

Apa yang terjadi? Putra sulung saya telah berla-
rian di halaman dan menemukan sebuah pohon 

Banyak orang 
menjadi kecil 
hati karena 
mereka tam-
paknya tidak 
dapat meng-
ikuti realitas 
maya yang 
diidealkan.

Realitas ideal Perbandingan yang melemahkan



24 L i a h o n a

apel, mengambil beberapa 
buah apel, dan mulai melem-
parkannya ke anak- anak lelaki 
yang lain. Dia melempari punggung anak ketiga 
kami dengan sebuah apel dan membuatnya terja-
tuh, dan dia mulai menangis.

Sementara itu, sewaktu itu terjadi, putra kedua 
saya, Bryan, duduk dan celananya naik sedikit. 
Anak- anak yang lain melihat bahwa kaus kakinya 
adalah kaus kaki atletik putih, bukan kaus kaki 
gereja yang telah ibunya siapkan untuk dia pakai. 
Dia bertanya kepadanya, “Mengapa kamu tidak 
memakai kaus kaki gerejamu?”

Dia menjawab, “Saya tidak menyukainya. Kaus 
kaki itu gatal.”

Dan saat Lesa berbicara dengannya, putra 
kami yang berusia dua tahun berlarian di hala-
man, tersandung sesuatu, terjatuh, dan hidungnya 
berdarah. Sekarang ada darah menetes di kemeja 
putihnya yang berkerah tinggi, dan itu ternoda. 
Saat inilah saya muncul. Satu- satunya cara untuk 
menyelamatkan gambar itu adalah dengan mem-
balikkan kemeja berkerahnya dan mengenakan-
nya terbalik, menyembunyikan noda darah dari 
kamera.

Ternyata, sementara putra sulung kami ber-
larian dan melempar apel, dia terjatuh dan ada 
noda rumput besar di lututnya. Jadi, dalam foto, 
lengannya ditempatkan secara strategis, menu-
tupi noda rumput tersebut.

Sedangkan untuk putra ketiga kami, kami harus 
menunggu 20 menit agar matanya tidak lagi merah 
karena menangis.

Dan tentu saja, noda darah itu sekarang ada 

di bela-
kang 

kemeja 
putra bungsu 

kami.
Nah, putra kedua 

kami sekarang meletak-
kan tangannya secara 
strategis di atas kaus 
kaki atletik putihnya 
agar semuanya selaras.

Sedangkan saya 
sendiri sekarang seolah 
disetrap di kandang 

anjing karena keterlambat-
an sayalah yang menja-
di penyebab semua ini.

Jadi, saat Anda melihat foto indah keluarga 
kami ini dan meratapi, “Mengapa kita tidak bisa 
menata segala sesuatu dan menjadi keluarga 
yang sempurna dalam foto seperti keluarga 
mereka?” Anda semua tahu lebih baik kisah 
di baliknya!

Media Sosial dan Pekerjaan Misionaris
Seperti yang Anda lihat, kita perlu memperha-

tikan bahaya dan risiko, termasuk realitas yang 
diidealkan dan pembandingan yang melemahkan. 
Dunia biasanya tidak secerah yang muncul di 
media sosial. Meski demikian, ada banyak keba-
ikan yang telah dan akan datang melalui platform 
komunikasi ini.

Departemen misionaris menyediakan bebe-
rapa petunjuk baru di tahun 2017 tentang 
cara- cara praktis media sosial dapat digunakan 
dalam pekerjaan misionaris. Banyak sumber 
digital yang tersedia bagi kita dapat digunakan 
dengan cara yang ampuh, mudah, sederhana, 
dan sangat efektif.

Ada begitu banyak aplikasi untuk penggunaan 
teknologi dengan cara yang tepat dan terilhami. 
Kita hendaknya melakukan semuanya semampu 
kita untuk mengajarkan penggunaan teknologi 
secara benar kepada angkatan muda dan juga 
untuk memperingatkan tentang dan mencegah 
penggunaan yang tidak benar dan bahaya yang 
berkaitan dengannya. Ini akan membantu meya-
kinkan kita bahwa manfaat teknologi akan lebih 
besar daripada risiko yang terkait.
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“Betapa Menawan Utusan”
Selama waktu saya merenungkan dan berdoa 

dengan mendalam tentang pesan ini, saya bangun 
pagi- pagi suatu hari dengan sebuah lagu dan lirik 
sederhananya di pikiran saya: “Betapa menawan 
utusan yang mengkhotbahkan Injil kedamaian 
kepada kita.” 8

Pesan kita adalah pesan kedamaian, dan Anda 
adalah para utusan menawan yang mengkhotbah-
kannya. Anda dapat melakukan ini melalui kanal- 
kanal teknologi yang baru dan menarik ini. Kita 
hidup di sebuah dunia yang unik dalam kegenap-
an waktu dengan kemampuan untuk mengkhot-
bahkan Injil kedamaian secara harfiah di ujung 
jari- jemari kita.

Kita memiliki perkataan kenabian dari para nabi 
kuno, yang dengan sempurna mencirikan zaman 
kita dan memberikan arahan bagi zaman kita: 
“Dan selain itu, aku berkata kepadamu, bahwa 
waktunya akan tiba ketika pengetahuan tentang 
[seorang] Juruselamat akan menyebar ke setiap 
bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak” (Mosia 3:20).

Kita juga memiliki perkataan yang datang 
kepada kita melalui wahyu zaman modern, ber-
bicara kepada dan memberikan bimbingan bagi 
zaman dan keadaan kita. Saya mengutip Penatua 
Bednar: “Saya percaya saatnya telah tiba bagi 
kita sebagai murid Kristus untuk menggunakan 
alat- alat yang terilhami ini secara patut dan lebih 
efektif untuk bersaksi mengenai Allah Bapa yang 
Kekal, rencana kebahagiaan- Nya bagi anak- 
anak- Nya, dan Putra- Nya, Yesus Kristus, sebagai 
Juruselamat dunia; untuk mengabarkan realitas 
dari Pemulihan Injil di zaman akhir; dan untuk 
merampungkan pekerjaan Tuhan.” 9

Saya mengundang Anda masing- masing untuk 
sepenuhnya mempertimbangkan peranan Anda 
untuk mengkhotbahkan Injil kedamaian sebagai 
para utusan yang menawan. Marilah kita masing- 
masing melakukan bagian kita untuk berbagi 
“pengetahuan tentang [seorang] Juruselamat” 
dengan setiap bangsa, kaum, bahasa, dan kha-
layak. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah 
selangkah demi selangkah dan dengan suatu cara 
yang unik yang bekerja paling baik bagi Anda 
dan keluarga Anda. Semoga kita masing- masing 
memiliki keberanian untuk melakukan blog, pin, 
like, share, post, friend, tweet, snap, dan swipe up 
dengan suatu cara yang akan memuliakan, meng-
hormati, dan merespek kehendak dari Bapa Surga-
wi kita yang pengasih dan membawa pengetahuan 
tentang Juruselamat kepada keluarga, orang- orang 
terkasih, dan teman- teman Anda—termasuk 
teman- teman Anda di media sosial. ◼
Dari sebuah ceramah konferensi Wanita Universitas Brigham 
Young, “The Knowledge of a Savior [Pengetahuan tentang Seorang 
Juruselamat],” yang disampaikan tanggal 5 Mei 2017.
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T iga tahun berlalu, dan tiga panen. Joseph mengha-
biskan sebagian besar hari- harinya dengan mem-
buka lahan, membalik tanah, dan bekerja sebagai 

tenaga upahan untuk mengumpulkan uang untuk pemba-
yaran uang tunai tahunan atas properti keluarga. Pekerjaan 
itu tidak memungkinkan baginya untuk sering bersekolah, 
dan dia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya 
bersama keluarga atau para pekerja lainnya.

Joseph dan teman- temannya masih muda dan periang. 
Terkadang mereka membuat kesalahan yang bodoh, dan 
Joseph mendapati bahwa dimaafkan sekali tidak berarti dia 
tidak perlu bertobat lagi. Demikian pula penglihatannya 
yang mulia tidak menjawab setiap pertanyaan atau selama-
nya mengakhiri kebingungannya.1 Jadi dia berusaha untuk 
tetap dekat dengan Allah. Dia membaca Alkitabnya, perca-
ya pada kuasa Yesus Kristus untuk menyelamatkannya, dan 
mematuhi perintah Tuhan untuk tidak bergabung dengan 
gereja mana pun.

Seperti banyak orang di daerah itu, termasuk ayah-
nya, Joseph percaya bahwa Allah dapat mengungkapkan 
pengetahuan melalui benda- benda seperti batang dan 
batu, seperti yang Dia lakukan terhadap Musa, Harun, dan 
lainnya dalam Alkitab.2 Suatu hari, sementara Joseph mem-
bantu seorang tetangga menggali sumur, dia menemukan 
sebuah batu kecil yang terkubur dalam di tanah. Sadar 
bahwa orang terkadang menggunakan batu khusus untuk 
mencari benda- benda yang hilang atau harta tersembunyi, 

Joseph bertanya- tanya apakah dia telah menemukan batu 
seperti itu. Melihat ke dalamnya, dia melihat hal- hal yang 
tak terlihat oleh mata alami.3

Karunia yang dimiliki Joseph dalam menggunakan 
batu membuat anggota keluarga terkesan, yang melihat-
nya sebagai tanda dukungan ilahi.4 Namun meski dia 
memiliki karunia pelihat, Joseph masih tidak yakin jika 
Allah berkenan dengan dia. Dia tidak bisa lagi merasakan 
pengampunan dan kedamaian yang dia telah rasakan 
setelah penglihatannya tentang Bapa dan Putra. Alih- 
alih, dia sering merasa dihukum karena kelemahan dan 
ketidaksempurnaannya.5

Pada tanggal 21 September 1823, Joseph yang berusia 
tujuh belas tahun berbaring terbangun di kamar tidur loteng 
di mana dia tinggal bersama saudara lelakinya. Dia terjaga 
sampai larut pada malam itu, mendengarkan keluarganya 
berbicara tentang berbagai gereja dan doktrin yang mereka 
ajarkan. Sekarang semua orang tertidur, dan rumah itu sepi.6

Dalam kegelapan di kamarnya, Joseph mulai berdoa, 
memohon dengan sungguh- sungguh agar Allah meng-
ampuni dosa- dosanya. Dia rindu untuk berkomunikasi 
dengan seorang utusan surgawi yang dapat meyakinkan 
dia tentang kedudukannya di hadapan Tuhan dan mem-
berinya pengetahuan tentang Injil yang telah dijanjikan 
kepadanya di hutan. Joseph tahu bahwa Allah telah menja-
wab doa- doanya sebelumnya, dan dia memiliki keyakinan 
penuh bahwa Dia akan menjawabnya lagi.

Sewaktu Joseph berdoa, sebuah cahaya muncul di sisi 
tempat tidurnya dan menjadi lebih terang sampai meme-
nuhi seluruh loteng. Joseph menengadah dan melihat 
seorang malaikat berdiri di udara. Malaikat itu mengenakan 
jubah putih tak bercela sampai ke pergelangan tangan 
dan pergelangan kakinya. Terang memancar darinya, dan 
wajahnya bersinar bagaikan kilat.

B A B  3

Lempengan- 
Lempengan Emas

Ini adalah bab 3 dari narasi empat jilid baru sejarah Gereja yang bertajuk 
Para Orang Suci: Kisah Gereja Yesus Kristus di Zaman Akhir. Buku ini akan 
tersedia dalam 14 bahasa dalam bentuk cetakan, di bagian Sejarah Gereja 
dari aplikasi Perpustakaan Injil, dan daring di orangsuci.lds.org. Beberapa 
bab berikutnya akan diterbitkan dalam terbitan- terbitan mendatang sampai 
jilid 1 dirilis nantinya tahun ini. Bab- bab tersebut akan tersedia dalam 47 
bahasa di aplikasi Perpustakaan Injil dan di orangsuci.lds.org. Bab 2 meng-
uraikan Penglihatan Pertama Joseph—melihat Bapa dan Putra pada musim 
semi tahun 1820.
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mendukungnya, Moroni mendesaknya untuk memberi 
tahu ayahnya tentang penglihatannya.

“Dia akan memercayai setiap kata yang kamu ucapkan,” 
malaikat itu berjanji.13

Keesokan harinya, Joseph tidak mengatakan apa 
pun mengenai Moroni, meskipun dia tahu ayahnya juga 
memercayai akan penglihatan dan malaikat. Alih- alih, 
mereka menghabiskan pagi hari untuk memanen di ladang 
terdekat bersama Alvin.

Pekerjaan itu sulit. Joseph mencoba mengimbangi sau-
daranya saat mereka mengayunkan sabit mereka bolak- 
balik melalui gandum yang tinggi. Namun kunjungan 
Moroni membuatnya tetap terjaga sepanjang malam, dan 
pikirannya terus kembali ke catatan kuno dan bukit tempat 
catatan itu dikubur.

Segera dia berhenti bekerja, dan Alvin memperhatikan-
nya. “Kita harus terus bekerja,” dia berseru kepada Joseph, 
“atau kita tidak akan menyelesaikan tugas kita.” 14

Joseph mencoba bekerja lebih keras dan lebih cepat, 
tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa 

mengikuti Alvin. Setelah beberapa 
saat, Joseph Sr. memperhatikan bahwa 
Joseph tampak pucat dan telah berhenti 
bekerja lagi. “Pulanglah,” katanya, perca-
ya anaknya sakit.

Joseph mematuhi ayahnya dan 
terhuyung- huyung kembali ke rumah. 
Namun saat dia mencoba menyeberangi 
pagar, dia terjatuh ke tanah, karena 
kelelahan.

Sementara dia berbaring di sana, 
mengumpulkan kekuatan, dia melihat 
Moroni berdiri di atasnya sekali lagi, 
dikelilingi oleh cahaya. “Mengapa kamu 
tidak memberi tahu ayahmu apa yang 
aku katakan kepadamu?” dia bertanya.

Joseph berkata dia takut ayahnya tidak 
akan memercayainya.

“Dia akan percaya,” Moroni meya-
kinkannya, lalu mengulangi pesannya dari malam 
sebelumnya.15

Joseph Sr. menangis ketika putranya menceritakan kepa-
danya tentang malaikat dan pesannya. “Itu adalah sebuah 
penglihatan dari Allah,” dia bertutur. “Indahkanlah itu.” 16

Joseph segera berangkat ke bukit. Pada malam hari, 
Moroni telah menunjukkan kepadanya sebuah penglihatan 
tentang di mana lempengan- lempengan itu disembunyikan, 
jadi dia tahu ke mana harus pergi. Bukit itu, salah satu yang 
terbesar di kawasan itu, berjarak sekitar tiga mil dari rumah-
nya. Lempengan- lempengan itu terkubur di bawah batu 
bulat besar di sisi barat bukit, tidak jauh dari puncaknya.

Awalnya Joseph takut, namun kedamaian segera mengu-
asainya. Malaikat memanggil namanya dan memperkenal-
kan dirinya sebagai Moroni. Dia mengatakan bahwa Allah 
telah mengampuni Joseph dari dosa- dosanya dan sekarang 
memiliki pekerjaan untuk dia lakukan. Dia menyatakan 
bahwa nama Joseph Smith akan dibicarakan untuk kebaik-
an dan kejahatan di antara segala bangsa.7

Moroni berbicara mengenai lempengan- lempengan 
emas yang dikuburkan di bukit terdekat. Pada lempengan- 
lempengan itu terukir catatan orang- orang kuno yang 
pernah tinggal di Benua Amerika. Catatan tersebut mence-
ritakan asal- usul mereka dan memberikan laporan tentang 
Yesus Kristus yang mengunjungi mereka dan mengajar-
kan kegenapan Injil- Nya.8 Dikubur bersama lempengan- 
lempengan itu, Moroni berkata, adalah dua batu pelihat, 
yang kemudian disebut Joseph Urim dan Tumim, atau 
penerjemah. Tuhan telah mempersiapkan batu- batu ini 
untuk membantu Joseph menerjemahkan catatan. Batu- 
batu yang bening itu diikat bersama dan terpasang pada 
sebuah lempengan dada.9

Selama sisa kunjungan itu, Moroni mengutip nubuat- 
nubuat dalam Alkitab dari kitab Yesaya, 
Yoel, Maleakhi, dan Kisah Para Rasul. 
Tuhan akan segera datang, dia menje-
laskan, dan keluarga manusia tidak akan 
memenuhi tujuan penciptaan mereka 
kecuali perjanjian kuno Allah diperbarui 
terlebih dahulu.10 Moroni mengatakan 
bahwa Allah telah memilih Joseph untuk 
memperbarui perjanjian, dan bahwa jika 
dia memilih untuk setia pada perintah 
Allah, dia akan menjadi orang yang 
akan mengungkapkan catatan pada 
lempengan- lempengan.11

Sebelum pergi, malaikat itu meme-
rintahkan Joseph untuk menjaga 
lempengan- lempengan dan tidak 
menunjukkannya kepada siapa pun 
kecuali jika diinstruksikan, memperingat-
kannya bahwa dia akan dihancurkan jika 
dia tidak mematuhi nasihat ini. Cahaya kemudian berkum-
pul mengelilingi Moroni dan dia naik ke surga.12

Saat Joseph terbaring memikirkan tentang penglihatan itu, 
cahaya kembali memenuhi ruangan itu dan Moroni muncul 
kembali, memberikan pesan yang sama seperti sebelumnya. 
Dia kemudian pergi, hanya untuk muncul sekali lagi dan 
menyampaikan pesannya untuk ketiga kalinya.

“Sekarang, Joseph, berhati- hatilah,” katanya. “Ketika 
kamu pergi untuk mendapatkan lempengan- lempengan 
ini, pikiranmu akan dipenuhi dengan kegelapan, dan 
segala macam kejahatan akan masuk ke dalam pikiranmu 
untuk mencegah kamu dari menaati perintah- perintah 
Allah.” Mengarahkan Joseph pada seseorang yang akan 

Moroni memberi tahu Joseph 
bahwa Allah telah memilih 
Joseph untuk memperbarui 
perjanjian dan bahwa jika 

dia memilih untuk setia 
pada perintah- perintah 
Allah, dia akan menjadi 

orang yang akan 
mengungkapkan catatan 

pada lempengan- lempengan 
tersebut.
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Joseph memikirkan mengenai lempengan- lempengan 
itu saat dia berjalan. Walaupun dia tahu lempengan- 
lempengan itu adalah sakral, sulit baginya untuk tidak 
bertanya- tanya berapa nilainya. Dia telah mendengar kisah 
tentang harta karun tersembunyi yang dilindungi oleh roh- 
roh penjaga, namun Moroni dan lempengan- lempengan 
yang dia gambarkan berbeda dari kisah- kisah ini. Moroni 
adalah utusan surgawi yang ditunjuk oleh Allah untuk 
mengirimkan catatan itu dengan selamat kepada pelihat 
pilihan- Nya. Dan lempengan- lempengan itu berharga 
bukan karena itu terbuat dari emas, tetapi karena itu ber-
saksi tentang Yesus Kristus.

Namun, Joseph tidak dapat menahan diri untuk berpikir 
bahwa sekarang dia tahu persis di mana menemukan cukup 
harta untuk membebaskan keluarganya dari kemiskinan.17

Sesampainya di bukit, Joseph menemukan tempat yang 
dia lihat dalam penglihatan itu dan mulai menggali dasar 
batu sampai tepinya jelas. Dia kemudian menemukan sebu-
ah cabang pohon besar dan menggunakannya sebagai tuas 
untuk mengangkat batu dan mengangkatnya ke samping.18

Di bawah batu besar itu ada sebuah kotak, dinding dan 
dasarnya terbuat dari batu. Melongok ke dalam, Joseph 
melihat lempengan- lempengan emas, batu pelihat, dan 
lempengan dada.19 Lempengan- lempengan itu ditutupi 
dengan tulisan kuno dan diikat bersama pada satu sisi 
oleh tiga cincin. Setiap lempengan lebarnya sekitar enam 
inci, panjangnya delapan inci, dan tipis. Sebagian dari 
lempengan- lempengan juga tampak tersegel sehingga 
tidak ada yang bisa membacanya.20

Tercengang, Joseph bertanya- tanya lagi berapa nilai 
lempengan- lempengan itu. Dia meraihnya—dan mera-
sakan goncangan di sekujur tubuhnya. Dia menyen-
takkan tangannya ke belakang tetapi kemudian meraih 

lempengan- lempengan itu kembali sebanyak dua kali dan 
merasakan goncangan setiap kali melakukannya.

“Mengapa saya tidak bisa mengambil buku ini?” dia 
berteriak.

“Karena kamu belum menaati perintah- perintah Tuhan,” 
kata sebuah suara di dekatnya.21

Joseph berpaling dan melihat Moroni. Seketika itu juga 
pesan dari malam sebelumnya memenuhi pikirannya, dan 
dia mengerti bahwa dia telah melupakan tujuan sebenar-
nya dari catatan itu. Dia mulai berdoa, dan pikiran dan 
jiwanya terbangun untuk Roh Kudus.

“Lihatlah,” Moroni memerintahkan. Penglihatan lain 
diungkapkan di hadapan Joseph, dan dia melihat Setan 
dikelilingi oleh bala tentaranya yang tak terhitung jumlah-
nya. “Semua ini ditunjukkan, yang baik dan yang jahat, yang 
suci dan yang tidak murni, kemuliaan Allah dan kekuatan 
kegelapan,” malaikat itu menyatakan, “agar kamu dapat 
mengetahui selanjutnya kedua kekuatan itu dan tidak per-
nah dipengaruhi atau dikalahkan oleh yang jahat itu.”

Dia menginstruksikan Joseph untuk memurnikan hati-
nya dan memperkuat pikirannya untuk menerima catat-
an tersebut. “Jika ingin mendapatkan hal- hal sakral ini, 
itu haruslah melalui doa dan kesetiaan dalam mematuhi 
Tuhan,” Moroni menjelaskan. “Lempengan- lempengan itu 
tidak disimpan di sini demi mengumpulkan keuntungan 
dan kekayaan bagi kemuliaan dunia ini. Itu dimeteraikan 
melalui doa iman.” 22

Joseph menanyakan kapan dia dapat memiliki 
lempengan- lempengan itu.

“Hari kedua puluh dua bulan September berikutnya,” 
kata Moroni, “jika kamu membawa orang yang tepat 
bersamamu.”

“Siapa orang yang tepat itu?” Tanya Joseph.

Dekat Palmyra, New York, Bukit Cumorah berada sekitar tiga mil (4,8 km) bagian tenggara ladang keluarga Smith. Joseph tahu 
ke mana harus pergi untuk menemukan lempengan- lempengan Kitab Mormon yang dikuburkan di sana karena Moroni telah 
memperlihatkan kepadanya bukit itu dalam penglihatan.
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“Kakak sulungmu.” 23

Sejak masih kecil, Joseph tahu dia bisa mengandalkan 
kakak lelaki sulungnya. Alvin berusia dua puluh lima tahun 
sekarang dan bisa mendapatkan tanah pertaniannya sen-
diri jika dia mau. Tetapi dia memilih tinggal di peternakan 
keluarga untuk membantu orangtuanya menetap dan 
memperoleh tanah mereka saat mereka bertambah tua. 
Dia serius dan pekerja keras, dan Joseph sangat mengasihi 
serta mengaguminya.24

Mungkin Moroni merasa bahwa Joseph membutuh-
kan kebijaksanaan dan kekuatan saudaranya untuk 
menjadi tipe orang yang dapat dipercaya Tuhan dengan 
lempengan- lempengan itu.

Pulang ke rumah malam itu, Joseph sudah lelah. Tetapi 
keluarganya berkerumun di sekelilingnya begitu dia mele-
wati pintu, ingin tahu apa yang ditemukannya di bukit. 
Joseph mulai bercerita tentang lempengan- lempengan itu, 
tetapi Alvin menyela saat melihat betapa lelahnya Joseph.

“Mari kita tidur,” dia berkata, “dan kita akan bangun 
pagi- pagi dan pergi bekerja.” Mereka akan memiliki banyak 
waktu besok untuk mendengar cerita Joseph selebihnya. 
“Jika Ibu akan menyiapkan makan malam kita lebih awal,” 
dia berkata, “kita akan menikmati malam yang panjang dan 
semua duduk dan mendengar kamu berbicara.” 25

Malam berikutnya, Joseph menceritakan apa yang telah 
terjadi di bukit, dan Alvin memercayainya. Sebagai anak 
sulung dalam keluarga, Alvin selalu merasa bertanggung 
jawab atas kesejahteraan jasmani orangtuanya. Dia dan 
saudara- saudaranya bahkan mulai membangun sebuah 
rumah yang lebih besar untuk keluarga sehingga mereka 
bisa lebih nyaman.

Sekarang sepertinya Joseph menjaga kesejahteraan rohani 
mereka. Malam demi malam dia membuat keluarganya ter-
pikat dengan pembicaraan tentang lempengan- lempengan 
emas dan orang- orang yang menulisnya. Keluarga semakin 
erat bersama, dan rumah mereka damai dan bahagia. Semua 
orang merasa bahwa sesuatu yang indah akan terjadi.26

Kemudian pada suatu pagi di musim gugur, kurang dari 
dua bulan setelah kunjungan Moroni, Alvin pulang dengan 
rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Membungkuk kare-
na kesakitan, dia memohon agar ayahnya meminta bantu-
an. Ketika seorang dokter akhirnya tiba, dia memberi Alvin 
obat berbentuk seperti kapur tulis dosis tinggi, namun itu 
hanya memperburuk keadaan.

Alvin terbaring di tempat tidur berhari- hari, menggeliat- 
geliat kesakitan. Mengetahui bahwa dia mungkin akan 
mati, dia memanggil Joseph. “Lakukan dengan segenap 
kemampuanmu untuk mendapatkan catatan- catatan itu,” 
Alvin berkata. “Setialah dalam menerima petunjuk dan 
menaati setiap perintah yang diberikan kepadamu.” 27

Dia meninggal beberapa saat kemudian, dan dukaci-
ta menyelimuti rumah tersebut. Pada saat pemakaman, 

seorang pendeta mengatakan bahwa Alvin telah pergi ke 
neraka, menggunakan kematiannya untuk memperingatkan 
orang lain tentang apa yang akan terjadi kecuali jika Allah 
campur tangan untuk menyelamatkan mereka. Joseph Sr. 
geram. Putranya adalah seorang pemuda yang baik, dan dia 
tidak dapat percaya bahwa Allah akan melaknatnya.28

Dengan meninggalnya Alvin, pembicaraan tentang 
lempengan- lempengan berakhir. Dia telah menjadi 
pendukung setia atas panggilan ilahi Joseph sehing-
ga pembicaraan apa pun yang menyebutkan tentang 
lempengan- lempengan itu mengingatkan tentang kemati-
annya. Keluarga tidak tahan lagi.

Joseph sangat merindukan Alvin dan sangat menderita 
atas kematiannya. Dia telah berharap bisa mengandalkan 
kakak lelakinya yang sulung untuk membantunya menda-
patkan catatan. Sekarang dia merasa ditinggalkan.29

Ketika harinya akhirnya tiba untuk kembali ke bukit, 
Joseph pergi sendiri. Tanpa Alvin, dia tidak yakin apa-
kah Tuhan akan memberinya kepercayaan dengan 

Patung Moroni berdiri di atas Bukit Cumorah untuk memperingati  
tempat di mana Joseph Smith pertama kali melihat lempengan- 
lempengan Kitab Mormon pada tanggal 22 September 1823, 
dan memperolehnya tepat empat tahun kemudian.
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lempengan- lempengan itu. Namun dia berpikir dia dapat 
menaati setiap perintah yang Tuhan telah berikan kepada-
nya, seperti yang telah dinasihatkan oleh saudara lelakinya. 
Instruksi Moroni untuk mengambil lempengan- lempengan 
itu sudah jelas. “Kamu harus membawanya dengan tangan-
mu dan langsung pulang ke rumah tanpa menunda,” kata 
malaikat itu, “dan kuncilah.” 30

Di bukit, Joseph mengeluarkan batu itu, meraih ke 
dalam kotak batu, dan mengangkat lempengan- lempengan. 
Sebuah pikiran kemudian terlintas dalam benaknya: 
barang- barang lain di dalam kotak itu berharga dan harus 
disembunyikan sebelum dia pulang ke rumah. Dia mele-
takkan lempengan- lempengan dan kembali untuk menu-
tup kotak. Namun saat kembali ke lempengan- lempengan 
itu, lempengan- lempengan tersebut sudah lenyap. Merasa 
takut, dia berlutut dan memohon untuk mengetahui di 
mana lempengan- lempengan itu berada.

Moroni muncul dan memberi tahu Joseph bahwa dia 
telah gagal mengikuti arahan lagi. Dia tidak saja mele-
takkan lempengan- lempengan sebelum menyimpannya 
dengan aman, dia juga telah membiarkan lempengan- 
lempengan itu hilang dari pandangannya. Sesiap apa pun 
pelihat muda itu melakukan pekerjaan Tuhan, dia belum 
bisa melindungi catatan kuno itu.

Joseph kecewa pada dirinya sendiri, tetapi Moroni 
menginstruksikannya untuk kembali pada lempengan- 
lempengan itu di tahun berikutnya. Dia juga mengajarinya 
lebih banyak tentang rencana Tuhan bagi kerajaan Allah 
dan pekerjaan besar mulai bergulir.

Namun, setelah malaikat itu pergi, Joseph tertunduk 
lesu menuruni bukit, khawatir apa yang akan dipikirkan 
keluarganya saat dia pulang dengan tangan hampa.31 Saat 
dia melangkah masuk ke dalam rumah, mereka menung-
gunya. Ayahnya langsung bertanya apakah dia memiliki 
lempengan- lempengan itu.

“Tidak,” tuturnya. “Aku tidak dapat memperolehnya.”
“Apakah kamu melihatnya?”
“Aku melihatnya tetapi tidak dapat mengambilnya.”
“Ayah akan mengambilnya,” Joseph Sr. berkata, “seandai-

nya ayah jadi kamu.”
“Ayah tidak tahu apa yang ayah katakan,” Joseph ber-

kata. “Aku tidak bisa mendapatkannya, karena malaikat 
Tuhan tidak mengizinkanku.” 32 ◼
Daftar lengkap dari karya yang dikutip tersedia dalam bahasa Inggris di saints .lds .org.
Kata Topik dalam catatan mengindikasikan informasi tambahan daring di  
orangsuci.lds.org.
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DIA HIDUP! KEMULIAAN 
BAGI NAMA-NYA!

“Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita;  
lambang pemerintahan ada di atas bahu-Nya, dan nama-Nya akan disebutkan orang: 

Penasihat Ajaib, Allah Yang Perkasa, Bapa Yang Kekal, Raja Damai.”

— Yesaya 9:6 (lihat juga 2 Nefi 19:6)
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AJAIB
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ALLAH YANG PERKASA
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BAPA YANG KEKAL

RAJA DAMAI
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TERANG DUNIA

KEHIDUPAN DUNIA

“Aku adalah terang dan kehidupan dunia. Aku adalah Alfa 
dan Omega, yang awal dan yang akhir.”

— 3 Nefi 9:18
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INILAH TEMPATNYA
Ayah saya, seorang Kristen yang 

taat, mengajari saya untuk 
memiliki iman kepada Yesus Kristus. 
Iman itu menolong saya sintas 
selama perang sipil Nigeria yang 
berlangsung tiga tahun di akhir tahun 
1960- an ketika saya bergabung dalam 
kemiliteran. Akan tetapi, kemudian, 
saya menjadi bingung dan berhenti 
menghadiri gereja.

Sewaktu saya datang ke Amerika 
Serikat tahun 1981 untuk menuntut 
ilmu, saya merasa bahwa saya mem-
butuhkan Allah dalam hidup saya. 
Selama dua tahun saya menghadiri 
gereja- gereja yang berbeda di Boston, 
Massachusetts, namun tidak satu pun 
di antaranya yang menarik bagi saya. 
Saya tidak merasakan Roh, jadi saya 
berhenti mencari.

Tidak lama setelah istri saya, Mabel, 
bergabung dengan saya dari Nige-
ria tahun 1984, saya mulai memiliki 
hasrat yang membara untuk kembali 
lebih dekat kepada Allah dan menjadi 
anggota sebuah gereja. Seorang teman 
yang berkunjung dari Nigeria tidak 
tahu saya sedang mencari sebuah 
gereja, namun dia memberi tahu saya 
mengenai sebuah gereja yang telah 
dia dengar yang memiliki buku yang 
disebut Kitab Mormon.

Setelah itu, saya terus mencari gere-
ja. Saya menemukan sebuah gereja 
yang disebut Gereja Yesus Kristus dari 
Orang- Orang Suci Zaman Akhir. Kata 
orang suci menarik perhatian saya. 
Saya tidak tahu ada sebuah gereja 
dengan para anggota yang disebut 
orang- orang suci. Hari Minggu itu saya 
memutuskan untuk menyelidikinya.

Di pertemuan sakramen yang saya 
hadiri, jemaat menyanyikan lagu- lagu 
pujian dalam sikap khidmat, para 
imam memberkati roti dan air, dan 
kebaktian dilakukan dengan teratur 
dan dalam kerendahhatian. Sesudah-
nya, saat saya berjalan di selasar dan 
merenungkan kebaktian tersebut, 
saya mendengar nama saya.

“Simeon,” suara Roh berkata, “inilah 
tempatnya.”

Pada waktu itulah, dua misionaris 
menghampiri. Mereka memperkenal-
kan diri mereka dan Kitab Mormon. 
Saya memandang mereka dan berka-
ta, “Saya tidak tahu apa- apa mengenai 
Kitab Mormon, tetapi saya tahu Alki-
tab. Saya siap.”

Mereka mulai mengajari saya ren-
cana keselamatan. Kurang dari satu 
bulan kemudian, saya dibaptiskan. 
Istri saya bergabung dengan Gereja 
tak lama kemudian. Beberapa tahun 
setelah itu, kami dimeteraikan di Bait 
Suci Washington D.C. dan lima anak 
kami dimeteraikan kepada kami.

Di bait suci, banyak hal telah 
diungkapkan kepada saya, namun 
kata- kata yang saya dengar pada hari 
pertama di gereja telah dikukuhkan 
kepada saya berkali- kali melalui 
wahyu dalam bait suci: “Inilah tem-
patnya.” Dampak dari pernyataan Roh 
Kudus itu telah mengubah hidup saya 
selamanya dan hidup istri serta anak- 
anak saya. ◼
Simeon Nnah, Aba, Nigeria

Di bait suci, 
kata- kata 

yang saya dengar 
pada hari pertama 
di gereja telah 
diteguhkan kepada 
saya berkali- kali.
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BAGAIMANA SAYA DAPAT MEREMAJAKAN 
PENELAAHAN TULISAN SUCI SAYA?
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Dengan setiap dalih, pembacaan 
tulisan suci saya merosot 

sampai saya hampir tidak 
membacanya sama sekali.

Saya pulang dari misi saya baru tiga 
bulan ketika saya mulai bergumul 

dengan membaca tulisan suci.
Saya telah membaca tulisan suci 

setiap hari di misi saya dan berjanji 
untuk melanjutkan ketika saya pulang 
ke rumah. Tetapi seiring waktu berla-
lu, hal- hal tampak menghalangi. Entah 
saya terlalu banyak pekerjaan rumah, 
terlalu sibuk bekerja, atau sekadar 
terlalu lelah. Dengan setiap dalih, 
pembacaan tulisan suci saya merosot 
sampai saya hampir tidak membaca-
nya sama sekali.

Saya membuka Kitab Mormon 
suatu malam dan berencana hanya 
ingin membaca satu ayat. Ayat yang 
saya baca mengingatkan saya bahwa 
tulisan suci berisikan “firman Allah 
yang menyenangkan, ya, firman yang 
menyembuhkan jiwa yang terluka” 
(Yakub 2:8).

Saya merenungkan ayat ini dan 
menyadari dampak negatif dari meng-
abaikan penelaahan tulisan suci bagi 

diri saya. Saya merasa lebih stres di 
sekolah, lebih tidak peduli di gereja, 
dan semakin jauh dari Allah. Jiwa saya 
memerlukan firman penyembuhan 
dari Allah yang terdapat dalam tulisan 
suci. Saya tahu saya perlu menyusun 
kembali prioritas saya.

Saya berpaling kepada teman, 
keluarga, dan pemimpin Gereja untuk 
meminta saran meremajakan penela-
ahan tulisan suci saya. Saya menemu-
kan tiga hal berguna.

Pertama, saya menyadari bahwa 
menelaah tulisan suci pada malam 
hari tidak efektif bagi saya. Menelaah 
di pagi hari memperkenankan saya 
merenungkan sepanjang hari doktrin 
dan asas- asas yang telah saya baca 
pagi itu.

Kedua, kita diajari untuk membaca 
tulisan suci bersama keluarga kita, 
namun karena saya masih kuliah dan 
jauh dari keluarga saya, saya mulai 
membaca tulisan suci bersama teman- 
teman sekamar dan teman- teman 

saya. Ini menolong saya tetap bertang-
gung jawab, dan itu menuntun pada 
diskusi Injil yang luar biasa.

Ketiga, saya mulai menuliskan 
dorongan- dorongan dan pemikiran- 
pemikiran yang saya terima selama 
penelaahan tulisan suci. Ini menolong 
saya berfokus pada apa yang saya 
baca dan menolong saya mengenali 
lebih baik suara Roh.

Setelah penelaahan tulisan suci 
kembali menjadi prioritas dalam 
hidup saya, saya mendapati bahwa 
saya memiliki lebih banyak waktu 
dan energi untuk merampungkan 
semua yang perlu saya selesaikan. 
Yang terpenting, saya merasakan 
kedekatan dengan Allah kembali 
sewaktu saya membaca dan mere-
nungkan tulisan suci. Kini ketika 
saya meluangkan waktu dalam tulis-
an suci, saya merasakan kedamaian 
dan menemukan penyembuhan 
bagi jiwa saya. ◼
Sarah Keenan, Utah, AS
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“LOMPATLAH KE SUNGAI!”
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Saya menemukan bibi saya dan 
bayinya yang berusia lima bulan 

dalam ayunan yang diikatkan pada 
dua pohon mangga yang masih 
muda.

Suatu hari nenek saya meminta 
saya untuk membawakan makan-

an yang telah dia siapkan kepada 
bibi saya. Saat itu hari Sabtu siang 
yang panas, dan ada banyak hal lain 
yang ingin saya lakukan alih- alih 
pergi untuk membantu nenek saya. 
Saya mengatakan kepadanya agar 
meminta salah satu sepupu saya saja 
untuk pergi sebagai gantinya, namun 
dia bersikukuh bahwa saya yang 
harus pergi.

Satu jam berlalu, dan saya mulai 
merasa bahwa saya harus mela-
kukan apa yang telah nenek saya 
minta. Saya mengambil makanannya 
dan pergi menuju rumah bibi saya. 
Rumahnya terletak jauh, dan keti-
ka saya tiba, saya tidak berencana 
untuk tinggal lama.

Saya menemukan bibi saya dan 
bayinya yang berusia lima bulan 
dalam ayunan yang diikatkan pada 

dua pohon mangga yang masih 
muda. Pohon itu berada di pinggir 
sungai yang mengalir di belakang 
rumah. Saya berjalan menghampiri 
mereka untuk mengantarkan makan-
annya. Tiba- tiba, tali- tali pada ayunan 
itu terputus. Bibi saya dan bayinya 
terguling ke dalam sungai. Saya 
diliputi ketakutan. Saya tidak tahu 
caranya berenang, dan tidak seorang 
pun ada di sekitar untuk menolong. 
Saya tidak tahu apa yang harus 
dilakukan.

Tiba- tiba, saya mendengar suara 
Roh: “Lompatlah!”

Tanpa pikir panjang, saya melom-
pat. Beruntung, saya mendapatkan 
bayinya hanya dalam beberapa detik, 
dan bibi saya dapat keluar dari air. 
Sewaktu saya keluar dari air dengan 
bayi tersebut, saya tidak dapat 
memercayai apa yang baru saja terja-
di. Saya melompat ke sungai di saat 

saya tidak tahu caranya berenang, 
namun karena saya mendengarkan 
Roh, keponakan bayi saya dan saya 
selamat dari tenggelam.

Saya menyadari betapa penting-
nya mengenali dan mendengarkan 
arahan dan ilham yang Allah beri-
kan kepada kita melalui Roh Kudus. 
Saya bersyukur bahwa saya akhirnya 
melakukan apa yang nenek saya 
minta dan membawa makanan itu 
ke rumah bibi saya. Saya tahu kita 
harus mengerahkan upaya untuk 
menjadi peka terhadap dorongan- 
dorongan rohani agar kita dapat 
menjadi tangan Allah untuk meno-
long anak- anak- Nya. ◼
Elvin Jerome Laceda, Pampanga, Filipina
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MERASA DI RUMAH LAGI
Saya tidak siap untuk panggilan tele-

pon saudara lelaki saya. “Ibu baru 
saja meninggal dunia,” tuturnya. “Dia 
jatuh dan kepalanya terbentur.”

Saya syok. Ibu telah tiada, dan 
saya baru bercakap- cakap dengan dia 
malam sebelumnya. Saya terus berta-
nya kepada diri sendiri mengapa ini 
terjadi. Saya tidak dapat memahami 
mengapa dia harus meninggalkan 
saya. Saya marah! Saya diliputi kema-
rahan selama beberapa minggu.

Akhirnya, saya memutuskan siapa 
yang harus dipersalahkan. Itu ada-
lah kesalahan Allah. Dia mengambil 
ibu dari saya terlalu cepat. Ibu saya 
melewatkan banyak peristiwa pen-
ting dalam kehidupan saya, dan saya 
merasa itu karena Dia. Saya bukan 
anggota Gereja pada saat itu, tetapi 
saya adalah orang Kristen yang taat. 
Alih- alih bersandar kepada Allah 
untuk kekuatan, saya berpaling dari 

Dia dan menutup diri dari Dia dalam 
hidup saya.

Saya sedemikian merindukan ibu 
saya. Sewaktu saya tumbuh dewasa, 
rumah saya bersama orangtua saya 
merupakan tempat yang aman. Tidak 
menjadi soal di mana saya berada 
atau apa yang saya lakukan, setiap 
kali saya berbincang dengan ibu 
atau meluangkan waktu bersama-
nya, saya merasa berada di rumah. 
Kini perasaan “di rumah” yang saya 
sukai telah sirna.

Tahun- tahun berlalu, dan saya 
kehilangan iman saya nyaris seu-
tuhnya. Saya mencoba memahami 
mengapa ibu saya harus meninggal, 
namun tidak ada yang memberi 
saya kedamaian. Kemudian, selama 
sekitar satu minggu, pikiran berikut 
berulang kali muncul dalam benak 
saya: saya perlu mencari pemaham-
an dari sumber- sumber ilahi. Saya 

menceritakan hal ini kepada teman 
karib saya yang adalah anggota 
Gereja. Dia menanyakan apakah saya 
mau belajar lebih banyak mengenai 
keyakinannya.

Saya tidak menyadarinya saat itu, 
namun Roh membangunkan jiwa saya 
dari tidur yang lelap. Semakin saya 
belajar tentang Injil, semakin saya 
merasa saya telah menemukan sebu-
ah tempat yang aman lagi. Perasaan 
berada “di rumah” kembali lagi.

Saya dibaptiskan bulan Mei 2013. 
Saya bersyukur bahwa iman saya 
kembali. Saya tidak lagi berpaling dari 
Allah. Alih- alih, saya merangkul Dia. 
Saya masih sedih karena kematian 
mendadak ibu saya, namun karena 
iman saya kepada Allah, saya tahu 
bahwa saya kelak akan berada “di 
rumah” bersama ibu dan keluarga 
saya selamanya. ◼
Judy Rascher, Colorado, AS
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P O T R E T  I M A N

Rakotomalala Alphonse
Sarodroa, Madagascar

Saya ingin menghadiri gereja, teta-
pi saya tidak memiliki uang untuk 
bus. Saya berbicara dengan teman 
saya, Razafindravaonasolo, dan 
dia mengatakan kami bisa naik 
sepeda saya. Kami berkendara dua 
jam sekali jalan dari Sarodroa ke 
Antsirabe setiap hari Minggu. Keti-
ka saya merasa lelah mengayuh, 
saya akan naik di belakang dan dia 
akan mulai mengayuh. Kemudian 
ketika dia kelelahan, kami akan ber-
ganti tempat lagi.

Akhirnya, keluarga Razafin-
dravaonasolo dan saya bergabung 
dengan Gereja. Kami menghadiri 
gereja di Antsirabe sampai sebuah 
cabang di buka di Sarodroa. Kami 
sangat bahagia ketika kami dapat 
menghadiri gereja di desa kami 
sendiri!

Ketika Rakotomalala menjadi tertarik 
dengan Injil, gereja yang terdekat adalah 
di Antsirabe, sebuah kota yang berjarak 
30 mil (50 km) dari desanya di Sarodroa. 
Rakotomalala dan seorang teman mene-
mukan cara untuk melakukan perjalan-
an tersebut setiap hari Minggu.

Saat ini, Sarodroa memiliki sebuah 
gedung pertemuan kecil di mana lebih 
dari 100 anggota hadir setiap hari Ming-
gu. Rakotomalala telah melihat desanya 
memeluk Injil. Empat misionaris telah 
melayani dari Sarodroa dan Gereja terus 
bertumbuh.
CODY BELL, FOTOGRAFER

Lihat lebih banyak foto Rakotomalala dan 
Razafindravaonasolo di lds .org/ go/ 41845.
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Lebih dari apa pun yang lain, Bapa 
Surgawi menghasratkan kebaha-
giaan sejati dan langgeng kita.

“Kebahagiaan kita adalah ran-
cangan dari semua berkat yang Dia 
berikan kepada kita—ajaran- ajaran 
Injil, perintah- perintah, tata cara- tata 
cara imamat, hubungan keluarga, para 
nabi, bait suci, keindahan penciptaan, 
dan bahkan kesempatan untuk meng-
alami kemalangan .… Dia mengutus 
Putra Terkasih- Nya untuk melaksa-
nakan Pendamaian agar kita dapat 
menjadi bahagia dalam kehidupan ini 
dan menerima kegenapan sukacita 
dalam kekekalan.” 1

Orang di mana- mana mencari sesu-
atu. Dengan cara mereka sendiri, apa 
yang sebenarnya mereka cari adalah 
kebahagiaan. Bagaimanapun, seperti 
kebenaran itu sendiri, banyak terta-
han dari kebahagiaan “karena mereka 
tidak tahu di mana menemukannya” 
(A&P 123:12).

Karena mereka tidak mengetahui 
ke mana menemukan kebahagiaan 
sejati dan langgeng, mereka menca-
rinya dalam hal- hal yang sebenarnya 
mendatangkan kesenangan sesaat 
semata—membeli barang, mencari 
kehormatan dan pujian dari dunia 

melalui perilaku yang tidak pantas, 
atau berfokus pada kecantikan dan 
ketertarikan fisik.

Kesenangan sering kali dikacaukan 
dengan kebahagiaan. Tampaknya 
bahwa semakin banyak orang men-
cari kesenangan sesaat, semakin tidak 
bahagia mereka jadinya. Biasanya, 
kesenangan bertahan hanya selama 
waktu yang singkat.

Sebagaimana Presiden David O. 
Mckay (1873–1970) tuturkan: “Anda 
mungkin mendapatkan kesenangan 
sementara itu, ya, tetapi Anda tidak 
dapat menemukan sukacita, Anda 
tidak dapat menemukan kebahagia-
an. Kebahagiaan ditemukan hanya 
di sepanjang jalan yang telah banyak 
dilewati orang, sesempit adanya, 
meski lurus, yang menuntun pada 
kehidupan kekal.” 2

Sayangnya bagi banyak orang, 
kebahagiaan sulit diraih. Para ilmu-
wan tahu bahwa “lebih dari sekadar 
suasana hati yang positif, kebahagiaan 
adalah suatu keadaan sejahtera yang 
mencakup menjalani kehidupan yang 
baik—yaitu, dengan suatu rasa berupa 
makna dan kepuasan mendalam.” 3

Riset menunjukkan bahwa keba-
hagiaan bukan hasil dari berpindah 

dari satu pengalaman ke pengalaman 
berikutnya. Alih- alih, memperoleh 
kebahagiaan biasanya melibatkan 
upaya yang didukung dalam jangka 
waktu panjang untuk sesuatu yang 
lebih penting dalam hidup. Keba-
hagiaan ditentukan oleh kebiasaan, 
perilaku, dan pola pikir yang dapat 
kita tangani secara langsung dengan 
tindakan yang diniatkan. Banyak dari 
kebahagiaan kita sesungguhnya ada 
“di bawah kendali pribadi kita.” 4
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Semoga kita 
masing- masing 
memilih untuk 

mengasihi Tuhan 
dan mengikuti 

jalan- Nya menuju 
kebahagiaan.

Jalan Menuju 
Kebahagiaan Sejati

Oleh Penatua 
Ulisses Soares
Dari Presidensi 
Tujuh Puluh
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nya sebagian dari jalan- jalan keba-
hagiaan yang terdapat dalam tulisan 
suci dan diajarkan oleh para nabi dan 
rasul modern. Dengan setia dan teguh 
meletakkan jejak kita di jalan- jalan itu 
akan memperkenankan kita menik-
mati kebahagiaan dalam perjalanan 
ke depan.

Kebajikan
Yang pertama dari jalan ini adalah 

kebajikan, yaitu sebuah pola pikir 
dan perilaku yang didasarkan pada 
standar- standar moral yang tinggi. Itu 
mencakup kesucian dan kemurnian 
moral, yang membuat Anda meme-
nuhi syarat untuk memasuki bait 
suci kudus Tuhan. Orang yang bajik 

memiliki kewibawaan dan kekuatan 
batin yang tenang. Mereka percaya 
diri karena mereka layak meneri-
ma dan dibimbing oleh Roh Kudus. 
Kebajikan dimulai dalam hati dan 
pikiran, dan itu adalah akumulasi 
dari ribuan keputusan dan tindakan 
kecil setiap hari.

”Biarlah kebajikan tak henti- 
hentinya menghiasi pikiranmu, maka 
keyakinanmu akan menjadi kuat di 
hadirat Allah; dan ajaran mengenai 
keimamatan akan meresap ke dalam 
jiwamu bagaikan embun dari surga.

Roh Kudus akan menjadi rekanmu 
terus- menerus, dan tongkat rajani-
mu sebuah tongkat rajani kesalehan 
dan kebenaran yang tak berubah; 
dan kekuasaanmu akan menjadi 
kekuasaan abadi, dan tanpa sara-
na yang diwajibkan akan mengalir 
kepadamu selama- lamanya” (A&P 
121:45–46).

Presiden Thomas S. Monson telah 
mengajarkan bahwa “tidak ada perte-
manan yang lebih berharga daripada 
hati nurani Anda sendiri yang bersih, 
kebersihan moral Anda sendiri—dan 
betapa suatu perasaan agung untuk 
mengetahui bahwa Anda berdiri di 
tempat yang ditetapkan bagi Anda 
bersih dan dengan keyakinan bahwa 
Anda layak melakukannya.” 5

Kelurusan
Jalan kedua dari kebahagiaan 

adalah kelurusan. Penatua Richard G. 
Scott (1928–2015) dari Kuorum Dua 
Belas Rasul menjelaskan:

“Kenali bahwa kebahagiaan yang 
langgeng berasal dari apa adanya 
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diri Anda, bukan dari apa yang 
Anda miliki.

Sukacita sejati berasal dari karak-
ter yang saleh, dan itu dibangun 
dari sebuah pola berupa keputusan- 
keputusan saleh yang konsisten .… 
Keputusan- keputusan saleh Anda 
menentukan siapa diri Anda dan apa 
yang penting bagi Anda. Itu membuat 
melakukan hal- hal yang benar lebih 
mudah. Untuk kebahagiaan saat ini 
dan sepanjang hidup Anda, dengan 
tabah patuhilah Tuhan.” 6

Sewaktu kita menelaah tulisan 
suci, kita belajar bahwa janji- janji 
yang dibuat Tuhan kepada kita 
mendorong kehidupan yang saleh. 
Janji- janji itu memelihara jiwa kita, 
memberi kita pengharapan dengan 
mendorong kita agar tidak menyerah, 
bahkan dalam menghadapi tantangan 
kita sehari- hari hidup di dunia yang 
nilai- nilai etika dan moralnya menjadi 
punah. Karena itu, kita perlu memas-
tikan bahwa pikiran, perkataan, 
dan tindakan kita menuntun kita di 
sepanjang jalan kembali kepada Bapa 
Surgawi kita.

Kesetiaan
Jalan ketiga menuju kebaha-

giaan adalah kesetiaan. Adalah 
fundamental untuk memahami bah-
wa Allah memberkati kita sesuai 
dengan iman kita, yang adalah sum-
ber kehidupan dengan tujuan ilahi 
dan perspektif kekal. Iman adalah 
sebuah asas praktis yang mengilhami 
ketekunan. Itu terwujud dalam sikap 
positif kita dan hasrat untuk dengan 
rela melakukan semua yang Bapa 

Surgawi dan Yesus Kristus minta dari 
kita. Itulah yang membawa kita pada 
lutut kita untuk memohon bimbing-
an kepada Tuhan dan mendorong 
kita untuk bangkit dan bertindak 
dengan keyakinan diri untuk men-
capai hal- hal yang konsisten dengan 
kehendak- Nya.

Sewaktu Anda maju terus dalam 
perjalanan Anda, Anda akan diuji 
untuk mengetahui apakah Anda akan 
melakukan segala hal yang Tuhan 
Allah Anda perintahkan kepada Anda 
(lihat Abraham 3:25). Ini adalah bagian 
dari pengalaman fana. Itu akan men-
syaratkan Anda maju terus dengan 
ketabahan iman kepada Kristus, dipim-
pin oleh Roh dan memercayai bahwa 
Allah akan menyediakan kebutuhan- 
kebutuhan Anda.

Ingatlah bahwa Anda tidak boleh 
goyah dalam iman Anda—bahkan 
di saat- saat kesulitan besar. Sewaktu 
Anda tabah, Tuhan akan meningkat-
kan kemampuan Anda untuk bangkit 
di atas tantangan kehidupan. Anda 
akan dimampukan untuk menunduk-
kan dorongan- dorongan negatif, dan 
Anda akan mengembangkan kemam-
puan untuk mengatasi bahkan apa 
yang tampak menjadi rintangan yang 
membebani.

Kekudusan
Kekudusan, jalan lain menuju keba-

hagiaan, berkaitan dengan kesempur-
naan rohani dan moral. Kekudusan 
mengindikasikan kemurnian hati dan 
niat. Bagaimana kita dapat bekerja 
setiap hari untuk memberi makan diri 
kita sendiri secara rohani agar kita 

dapat mengembangkan karakter ilahi 
semacam itu?

Presiden Harold B. Lee (1899–1973) 
menjawab: “Kita mengembangkan 
kerohanian kita sendiri dengan  
praktik .… Kita harus melakukan 
latihan setiap hari dengan roh kita 
melalui doa, melalui melakukan perbu-
atan baik sehari- hari, melalui berbagi 
dengan sesama. Kita harus memberi 
makan roh kita setiap hari melalui 
menelaah tulisan suci setiap hari, mela-
lui [malam keluarga], melalui kehadiran 
di pertemuan- pertemuan kita, melalui 
mengambil sakramen .…

Orang yang saleh mengupayakan 
perbaikan diri karena mengetahui 
bahwa dia membutuhkan pertobatan 
setiap hari.” 7

Elemen penting lainnya dari keku-
dusan berkaitan dengan membuat 
dan menepati perjanjian- perjanjian 
di bait suci. Jika kita setia, perjanjian- 
perjanjian ini dapat mengangkat 
kita melampaui batas kekuatan dan 
perspektif kita sendiri. Semua berkat- 
berkat Injil Yesus Kristus yang dijanji-
kan dapat menjadi milik kita melalui 
kesetiaan kita pada tata cara dan 
perjanjian yang kita buat di hadap-
an Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 
di bait suci. Bagian dari pola hidup 
“dengan cara kebahagiaan” menca-
kup membangun bait suci untuk di 
dalamnya beribadat dan membuat 
perjanjian- perjanjian dengan Tuhan 
(lihat 2 Nefi 5:16, 27).

Poin kunci dari jalan ini adalah 
bahwa kita hendaknya sangat berhati- 
hati untuk mengembangkan kerohani-
an dan menjadi murni secara moral.
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Menaati semua perintah Allah ber-
kaitan dengan jalan- jalan lain menuju 
kebahagiaan. Setelah orang Nefi 
terpisah dari orang Laman, mere-
ka sangat makmur karena mereka 
menaati keputusan, dan peraturan, 
dan perintah “Tuhan dalam segala 
hal, menurut Hukum Musa” (2 Nefi 
5:10). Pola ini adalah elemen pen-
ting lainnya dari hidup “dengan cara 
kebahagiaan.”

Presiden Monson telah menga-
jarkan: “Ketika kita menaati perin-
tah, kehidupan kita akan menjadi 
lebih bahagia, lebih memuaskan, 
dan berkurang rumitnya. Tantang-
an dan masalah kita akan lebih 
mudah untuk ditanggung, dan kita 
akan menerima berkat yang dijan-
jikan [Allah].” 8 Dia juga menutur-
kan: “Pengetahuan yang kita cari, 
jawaban yang kita dambakan, dan 
kekuatan yang kita hasratkan hari ini 
untuk menghadapi tantangan dari 
dunia yang rumit dan berubah dapat 
menjadi milik kita ketika kita dengan 

rela mematuhi perintah- perintah 
Tuhan.” 9

Juruselamat memberi tahu kita:
“Jikalau kamu mengasihi Aku, 

kamu akan menuruti segala 
perintah- Ku .…

Barangsiapa memegang perintah- 
Ku dan melakukannya, dialah yang 
mengasihi Aku. Dan barangsiapa 
mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh 
Bapa- Ku, dan Aku pun akan menga-
sihi dia dan akan menyatakan Diri- Ku 
kepadanya” (Yohanes 14:15, 21).

Sikap Tidak Mementingkan Diri 
dan Kasih

Jalur emas menuju kebahagia-
an adalah jalan berupa sifat tidak 
mementingkan diri dan kasih—
kasih yang memiliki perhatian, 
minat, dan cukup kasih amal bagi 
setiap jiwa yang hidup. Kasih ada-
lah rute langsung menuju kebaha-
giaan yang akan memperkaya dan 
memberkati kehidupan kita dan 
kehidupan orang lain. Itu artinya, 
sebagaimana Juruselamat firmankan, 

bahwa Anda memperlihatkan kasih 
bahkan kepada musuh- musuh Anda 
(lihat Matius 5:44).

Dengan melakukannya, Anda 
akan memenuhi perintah yang lebih 
besar untuk mengasihi Allah. Anda 
akan melayang tinggi di atas angin 
buruk yang berhembus—melampaui  
hal- hal yang buruk, yang tidak jujur, 
dan yang getir. Kebahagiaan yang 
sejati dan langgeng hanya datang 
ketika kita memilih untuk “[menga-
sihi] Tuhan, Allahmu, dengan sege-
nap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap keku-
atanmu dan dengan segenap akal 
budimu” (Matius 22:37; lihat juga 
Ulangan 6:5; Markus 12:30; Lukas 
10:27).

Semoga kita masing- masing memi-
lih untuk mengasihi Tuhan dan meng-
ikuti jalan- Nya menuju kebahagiaan, 
yang adalah “tujuan dan rancangan 
keberadaan kita.” 10 ◼
Dari sebuah ceramah saat wisuda, “Paths for 
Happiness,” diberikan di Universitas Brigham 
Young–Hawaii tanggal 8 Juni 2017.
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Oleh Sunday Chibuike Obasi

Saya menghadiri konferensi 
dewasa lajang muda di Kumasi, 
Ghana, bukan karena saya perlu 

pacar—saya telah bertunangan—
namun karena saya merasa bahwa 
saya memerlukan lebih banyak moti-
vasi dan bahwa konferensi itu akan 
menjadi tempat yang tepat untuk 
menemukannya. Sesungguhnya, doa- 
doa saya dijawab di konferensi itu 
setelah Sister Call, seorang misionaris 
senior yang ditugasi untuk bekerja 
dengan para dewasa lajang muda, 
berbicara tentang pentingnya perni-
kahan bait suci.

Menjelang akhir diskusi, raut muka-
nya tiba- tiba berubah dan dia berkata, 
“Anda tidak memerlukan uang untuk 
menikah—yang Anda perlukan adalah 
iman.” Saya merasa seolah dia sedang 
berbicara kepada saya secara langsung, 
namun saya tidak menganggap itu 
dapat benar- benar berlaku untuk saya 
karena kami telah membeli beberapa 
barang sebagai persiapan untuk perni-
kahan. Saya berkata dalam hati, “Bagai-
mana mungkin saya tidak memerlukan 
uang melainkan hanya iman?”

Saya memikirkan hal ini beru-
lang kali sepanjang minggu. Dalam 

prosesnya saya bertanya kepada 
diri sendiri, “Apakah Allah terbatas 
dalam apa yang dapat Dia lakukan?” 
Awalnya, saya berpikir tidak, namun 
pada pemikiran kedua saya berpi-
kir ya. Namun kemudian muncul 
sebuah pertanyaan tindak lanjut, 
“Bagaimana Dia dapat terbatas jika 
Dia adalah mahakuasa?” Roh meng-
ajari saya jawabannya: Berkat- berkat 
Allah bergantung pada kepatuhan kita 
kepada- Nya. Dia tidak terbatas dalam 
kemampuan- Nya untuk memberkati 
kita, namun kita harus mengundang 
berkat- berkat itu dengan menjalankan 
iman untuk melakukan apa yang Dia 
inginkan agar kita lakukan.

Setelahnya, saya menelepon 
tunangan saya, Priscilla, untuk mem-
bahas usulan rencana- rencana perni-
kahan kami. Terlepas dari kurangnya 
uang, kami memutuskan untuk memi-
lih suatu tanggal bagi pernikahan 
kami, namun kami tidak dapat memu-
tuskan tanggal tertentu. Kami sepakat 
bahwa Priscilla akan bertanya kepada 
uskupnya mana tanggal- tanggal yang 
tersedia pada kalender lingkungan 
dan pasak. Dari dua tanggal yang 
dia tawarkan, kami memilih tanggal 

27 September 2014—yang artinya 
bahwa kami hanya memiliki tujuh 
minggu sampai hari pernikahan! 

Priscilla bertanya, “Obim [artinya 
“sayangku” dalam bahasa Igbo], apa-
kah kamu punya uang? Waktunya 
singkat.”

Saya menjawab, “Tidak, tetapi saya 
memiliki iman.”

Dia tertawa dan berkata, “Baiklah.  
Mari kita berpuasa dan berdoa.” 
Melafalkan kembali 1 Nefi 3:7, 
dia melanjutkan, “Tuhan akan 

Tunangan saya dan 
saya memiliki sedikit 
waktu sebelum per-
nikahan kami, dan 

bahkan lebih sedikit 
lagi uang, namun 

kami memiliki sesua-
tu yang bahkan lebih 

penting: iman.

Pernikahan, Uang, dan Iman
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Dia telah memerintahkan kita untuk 
menikah.”

Dalam minggu itu saya digaji untuk 
suatu pekerjaan yang telah saya laku-
kan berbulan- bulan sebelumnya. 
Kemudian Priscilla memberi tahu saya 

bahwa dia ingin memulai bisnis untuk 
mengumpulkan lebih banyak dana. 
Dengan uang yang saya peroleh, dia 
membeli tas bekas pakai dan menju-
alnya kembali. Setelah membeli bebe-
rapa barang dalam daftar hal- hal yang 
dia perlukan, dia masih memiliki lebih 

dari dua kali lipat uang yang saya 
berikan kepadanya.

Selama waktu ini, tidak ada pekerja-
an yang saya terima. Setiap pekerjaan 
yang dijanjikan gagal. Kami memiliki 
dua minggu yang tersisa dan masih 
ada yang perlu kami beli. Tunangan 
saya menyarankan agar tanggalnya 
diundur. Yang saya katakan hanyalah, 
“Sebuah mukjizat akan terjadi.”

Hanya dua hari sebelum hari per-
nikahan kami, mukjizat itu terjadi: 
saya dibayar untuk sebuah pekerjaan 
yang telah saya lakukan selama dua 
minggu sebelumnya. Saya juga belajar 
bahwa dengan iman dan kerja keras, 
Tuhan akan memberkati kita untuk 
memenuhi gol- gol saleh kita.

Kami pergi ke bank untuk men-
cairkan cek dan dari sana pergi ke 
pasar untuk membeli sisa barang yang 
kami perlukan di tengah- tengah hujan 
lebat, yang kami lihat sebagai restu 
surga atas tindakan iman kami.

Kurang dari 24 jam kemudian, kami 
menikah. Ketika kami diminta untuk 
bertukar ikrar pernikahan, perasaan-
nya adalah perasaan yang tidak per-
nah saya rasakan dalam hidup saya. 
Saya merasa begitu berhasil sehingga 
saya percaya bahwa saya dapat mela-
kukan segala sesuatu melalui iman 
sejak saat itu. Kami kemudian dimete-
raikan di Bait Suci Accra Ghana.

Meski Anda mungkin memerlukan 
sejumlah uang untuk bersiap bagi 
pernikahan, yang paling penting yang 
Anda perlukan adalah iman. ◼
Penulis tinggal di Kawasan Ashanti, 
Ghana.
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“Jika saya merasa 
seolah saya kehilang-
an iman saya, apa 
yang dapat saya laku-
kan untuk mempero-
lehnya kembali?”

T A N Y A  &  J A W A B

“Salah satu tujuan 
Gereja adalah 
untuk memelihara 
dan menanam 
benih iman—
bahkan di tanah 
yang terkadang 
berpasir berupa 
keraguan dan 
ketidakpastian .…

.… Tolong, 
pertama- tama 
ragukanlah 
keraguan Anda 
sebelum Anda 
meragukan iman 
Anda.”
Presiden Dieter. F. Uchtdorf, 
Penasihat Kedua dalam Presidensi 
Utama, “Bergabunglah dengan Kami,” 
konferensi umum Oktober 2013.

Pergilah ke  
Tulisan Suci
Jika saya mengalami 
kesulitan merasakan 
Roh, adalah bermanfaat 
bagi saya untuk membu-

ka tulisan suci dan melihat iman yang 
semua orang miliki. Itu memberi saya 
iman. Mungkin doa- doa Anda telah 
benar- benar singkat. Cobalah menja-
dikannya lebih tulus dan Bapa Surga-
wi akan menolong Anda memperoleh 
kembali iman Anda.
Chris B., usia 14, Oregon, AS

Peliharalah  
Benih Iman
Saya tahu bahwa saya 
dapat berdoa kepada 
Bapa dan memohon 
Dia untuk menolong 

saya merawat tanaman iman yang 
sedang saya tumbuhkan. Saya harus 
melakukan hal- hal yang diperlukan 
untuk memeliharanya, seperti mem-
baca tulisan suci, mencari pengalam-
an rohani, menghitung berkat saya, 
dan meminta bantuan dari keluarga 
saya. Dengan cara itu, iman saya 
dapat mulai bertumbuh lagi. Itu tidak 
akan terjadi dari satu hari ke hari 
berikutnya—itu adalah proses yang 
memakan waktu. Saya harus bersabar 
dan percaya kepada Tuhan.
Elías B., usia 18, Mendoza, Argentina
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Pecahkan Bersama
Ketika saya merasa 
seolah saya kehilangan 
iman saya, saya berbi-
cara dengan ibu dan 
ayah saya, dan kami 

memecahkannya bersama. Terkadang 
kami menyanyikan sebuah lagu yang 
meneguhkan sesudahnya agar kami 
dapat merasakan Roh.
Emmalie C., usia15, Colorado, AS

Tanyakan kepada Orangtua Anda
Selain berdoa secara langsung kepada 
Bapa Surgawi, kita dapat menanyakan 
kepada orangtua kita bagaimana kita 
dapat kembali kepada Dia dan memu-
lihkan iman kita.
Elías S., usia 12, Paysandú, Uruguay

Berdoalah, Mintalah Bantuan, 
dan Bacalah
Sebagai orang yang goyah dalam 
iman, ada tiga hal yang saya lakukan 
untuk memulihkannya. Pertama, saya 
berdoa. Berdoa memohon kekuat-
an dan untuk mengetahui apa yang 
hendaknya saya lakukan berhasil 
dengan baik. Kedua, saya mencerita-
kan kepada teman- teman dekat saya, 
dan mereka sangat membantu ketika 
saya membutuhkannya. Ketiga, saya 
membaca tulisan suci. Banyak dari-
nya berhubungan dengan iman dan 
dapat menolong kita memperolehnya 
kembali.
Jack J., usia 14, Florida, AS

Mengapa Allah membiarkan 
peperangan?
Perang telah menjadi bagian dari kisah umat manusia di bumi ini ham-
pir sejak permulaan. Tetapi Tuhan, Raja Damai, tidak ingin kita saling 
berperang. Dia menangis ketika orang- orang memilih untuk tidak saling 
mengasihi dan “tanpa kasih sayang dan … membenci darah mereka sen-
diri” (Musa 7:33), mencemarkan bumi dengan kekerasan (lihat Kejadian 
6:11–13). Mereka yang kejahatannya menimbulkan perang ke bumi akan 
diadili atas tindakan mereka.

Tuhan telah memerintahkan umat- Nya untuk, “tampiklah perang dan 
permaklumkanlah perdamaian” (A&P 98:16). Namun, ketika negara- 
negara mengangkat senjata untuk saling melawan, Tuhan juga mengata-
kan bahwa kita terkadang dibenarkan untuk membela keluarga, bangsa, 
dan kebebasan kita dari penghancuran, tirani, dan penindasan (lihat 
Alma 43:47; Alma 46:12–13; A&P 134:11). Dan para Orang Suci Zaman 
Akhir yang melayani dalam dinas militer negara mereka menjunjung 
tinggi asas untuk “tunduk kepada raja, presiden, penguasa dan pejabat 
hukum” (Pasal- Pasal Kepercayaan 1:12).

Untuk lebih banyak, lihat Gordon B. Hinckley, “War and Peace,” konferensi umum 
April 2003; “War,” Gospel Topics, topics .lds .org.

Pertanyaan Mendatang Kirimkan jawaban Anda dan, jika diinginkan, 
sertakan foto beresolusi tinggi sebelum 15 Mei 
2018, ke liahona .lds .org (klik “Submit an Article or 
Feedback”).

Respons mungkin diedit untuk panjang atau 
kejelasannya.

Respons dimaksudkan sebagai bantuan dan 
perspektif, bukan sebagai pernyataan resmi 
mengenai doktrin Gereja.FO
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“Bagaimana berkat bapa bangsa saya dapat menolong 
saya membuat keputusan?”
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Ikuti teladan Joseph Smith dan pola Pemulihan. 
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Oleh Penatua 
Robert D. Hales 
(1932–2017)
Dari Kuorum Dua 
Belas Rasul

KUNCI BAGI KESAKSIAN DAN PEMULIHAN

Sebagai pemimpin Gereja, kami sering 
ditanya, “Bagaimana saya menerima 
kesaksian tentang Injil Yesus Kristus 

yang dipulihkan?”
Memperoleh sebuah kesaksian dan 

menjadi diinsafkan dimulai dengan pene-
laahan dan doa, kemudian menjalankan 
Injil dengan kesabaran dan ketekunan 
serta mengundang dan menantikan Roh. 
Kehidupan Joseph Smith dan pola akan 
Pemulihan merupakan contoh luar biasa 
dari proses ini. Sewaktu [saya berbagi] … 
peristiwa- peristiwa tentang Pemulihan 
dengan Anda, carilah langkah- langkah 
yang menuntun pada kesaksian .…
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Berpalinglah 
kepada tulisan 
suci. Berlututlah 

dalam doa. 
Bertanyalah 
dengan iman. 

Dengarkan 
Roh Kudus.
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Kekacauan Hebat
Joseph Smith dilahirkan pada tanggal 

23 Desember 1805, di Sharon, Vermont, 
AS. Dia datang ke dalam sebuah keluar-
ga yang berdoa dan menelaah Alkitab. 
Semasa remajanya, dia menjadi tertarik 
pada agama dan menemukan suatu 
“kekacauan hebat” mengenai doktrin- 
doktrin Kristus, dengan “pendeta ber-
selisih pendapat melawan pendeta, 
dan orang insaf melawan orang insaf” 
( Joseph Smith—Sejarah 1:6).

Kekacauan ini … dimulai berabad- 
abad sebelumnya dengan apa yang 
disebut Kemurtadan Besar. “Sebelum 
hari [Kristus] itu,” tutur Rasul Paulus, 
“haruslah datang dahulu murtad” 
(2 Tesalonika 2:3).

Beberapa dekade setelah Kebang-
kitan Kristus, para Rasul- Nya dibunuh, 
ajaran- ajaran- Nya dicemarkan, dan 
imamat diambil dari bumi. Namun 
Paulus, melihat zaman kita, menu-
buatkan bahwa dalam dispensasi 
“kegenapan waktu [Allah akan] mem-
persatukan di dalam Kristus sebagai 
Kepala segala sesuatu” (Efesus 1:10). 
Dia akan memulihkan Gereja sejati 
Kristus di bumi sekali lagi .…

Joseph Menemukan Jawaban
Joseph …, di usia 14 tahun, men-

dapati dirinya terjebak dalam “kega-
duhan pendapat [keagamaan].” Sering 
dia bertanya kepada dirinya sendiri, 
“Jika siapa pun dari [gereja- gereja ini] 
adalah benar, yang manakah itu, dan 
bagaimana aku akan mengetahuinya?” 
( Joseph Smith—Sejarah 1:10).

Joseph berpaling pada Alkitab 
untuk jawaban. “Apabila di antara 
kamu ada yang kekurangan hikmat,” 
dia membaca dalam surat Yakobus, 
“hendaklah ia memintakannya kepa-
da Allah,—yang memberikan kepada 

Moroni dan Lempengan- 
Lempengan Emas

Selama tiga tahun setelah Penglihatan 
Pertamanya, Joseph [mengatakan bah-
wa dia sering merasa putus asa karena 
kelemahan dan ketidaksempurnaan-
nya]. Tetapi dia tidak kehilangan iman 
atau melupakan kuasa doa.

Pada tanggal 21 September 1823, 
di usia 17 tahun, [ Joseph] berlutut 
untuk memohon “pengampunan 
atas segala dosa[nya]” … dan [untuk 
mengetahui] “kedudukannya di hadap-
an [Allah]” (lihat Joseph Smith—Sejarah 
1:29). Sewaktu dia berdoa, seberkas 
cahaya … muncul, meningkat “sampai 
ruangan itu lebih terang daripada saat 
tengah hari” (ayat 30). Dalam cahaya 
itu berdiri satu sosok berpakaian jubah 
yang “putihnya melampaui apa pun” 
(ayat 31). Dia menyebut nama Joseph 
dan memperkenalkan dirinya sebagai 
Moroni. Dia mengatakan “bahwa Allah 
memiliki sebuah pekerjaan untuk 
[ Joseph] lakukan” dan memberi tahu 
dia tentang sebuah catatan kuno yang 
“ditulis di atas lempengan- lempengan 
emas,” yang, ketika diterjemahkan, 
menjadi Kitab Mormon. Kitab itu beri-
sikan sebuah catatan tentang kegenap-
an Injil. (Lihat ayat 33–34.) … Joseph 
diarahkan menuju … catatan itu, yang 
dikuburkan … [di] dekat Bukit … 
Cumorah.

Keesokan harinya Joseph mene-
mukan lempengan- lempengan itu, 
namun waktunya belum tiba untuk 
mengambilnya. Moroni memerintah-
kan Joseph untuk menemuinya di 
sana pada tanggal yang sama setiap 
tahun selama empat tahun berikut-
nya (lihat ayat 52–53). Joseph patuh. 
Setiap tahun dia pergi ke bukit di 
mana Moroni memberinya “petun-
juk” (ayat 45) perihal Pemulihan 
Gereja Kristus .…

semua orang dengan murah hati dan 
dengan tidak membangkit- bangkit—, 
maka hal itu akan diberikan kepada-
nya” (Yakobus 1:5).

Mengikuti arahan Yakobus, Joseph 
pergi ke sebuah hutan yang dipenuhi 
pohon- pohon dekat rumahnya dan 
berdoa. Sewaktu dia berseru kepada 
Allah, “sebuah tiang cahaya … turun,” 
melebihi kecemerlangan mataha-
ri di tengah hari, dan “dua Sosok” 
menampakkan diri. “Salah seorang 
dari Mereka berfirman …, memang-
gilku dengan nama dan berfirman, 
menunjuk kepada yang lain—Inilah 
Putra Terkasih- Ku. Dengarlah Dia!” 
( Joseph Smith—Sejarah 1:16–17).

Allah Bapa dan Putra- Nya, Yesus 
Kristus, bercakap- cakap dengan 
Joseph. Mereka menjawab pertanya-
annya. Mereka mengajari dia bahwa 
Gereja sejati Kristus telah hilang dari 
bumi. Joseph belajar bahwa para  
anggota Ke- Allah- an ini adalah makh-
luk yang terpisah dan berbeda,  
Mereka mengenal dia dengan menye-
but nama, dan Mereka bersedia men-
jawab doa- doanya. Surga dibukakan, 
malam kemurtadan telah berakhir, 
dan terang Injil mulai bersinar.

Seperti Joseph, banyak dari kita 
mendapati diri kita sendiri mencari 
terang kebenaran .… Seperti Joseph, 
kita harus menyelidiki tulisan suci, 
berdoa, … [menjadi] rendah hati, dan 
[belajar] untuk menjalankan iman.

Dapatkah kita melihat polanya? 
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Joseph menerima lempengan- 
lempengan itu pada tanggal 22 
September 1827, di usia 21 tahun. 
Dia juga menerima alat kuno untuk 
menerjemahkannya, disebut Urim 
dan Tumim. Menggunakan penerje-
mah sakral ini, bersama dengan Roh 
Kudus, Joseph memulai pekerjaan 
penerjemahan .…

Pemulihan Dikuakkan
Di usia 23 tahun, Joseph mener-

jemahkan lempengan- lempengan 
itu ketika dia dan [juru tulisnya], 
Oliver [Cowdery], menemukan 
sebuah petikan mengenai baptisan 
untuk pengampunan dosa- dosa .… 
Mereka ingin mengetahui lebih 
banyak. Joseph tahu apa yang harus 
dilakukan.

Pada tanggal 15 Mei 1829, [ Joseph 
dan Oliver] pergi ke dalam hutan 
untuk bertanya kepada Tuhan.  
Selagi mereka berdoa, Yohanes 
Pembaptis menampakkan diri “dalam 
awan cahaya” ( Joseph Smith—Seja-
rah 1:68). Dia … telah membaptis-
kan Juruselamat dalam kehidupan, 
[dan] dia memegang kunci- kunci 
imamat yang diperlukan untuk 
melaksanakan tata cara itu dengan 
wewenang Allah.

… Yohanes … menum-
pangkan tangannya ke [atas 
kepala Joseph dan kemudian 
Oliver] dan menganugerahkan 
Imamat Harun kepada mereka 
[masing- masing] (lihat A&P 13; 
Joseph Smith—Sejarah 1:68–
69) .… Di penghujung Mei 
atau awal Juni 1829, Imamat 
Melkisedek, atau yang lebih 
tinggi, dianugerahkan kepada 
Joseph dan Oliver oleh Rasul 
Petrus, Yakobus, dan Yohanes.

Penerjemahan Kitab Mormon 
juga rampung pada bulan Juni 
itu, dan kitab tersebut diterbitkan 
pada tanggal 26 Maret 1830 .…  
Beberapa hari kemudian, pada 
tanggal 6 April, Gereja secara resmi 
diorganisasi .… Sebagaimana dinubu-
atkan oleh Paulus, Gereja Kristus di 
zaman dahulu sekali lagi ditegakkan 
di bumi.

Tetapi pekerjaan Pemulihan belum 
usai .… [Bait Suci Kirtland, bait 
suci pertama yang dibangun pada 
dispensasi ini], didedikasikan … 
pada tanggal 27 Maret 1836. Satu 
minggu kemudian, pada tanggal 
3 April, sebuah pertemuan diadakan 
di sana. Seusai doa yang khusyuk 
dan tenang, … Tuhan Yesus Kristus 
[menampakkan diri kepada Joseph 
dan Oliver.] … Musa, Elias, dan Elia 
juga menampakkan diri [di Bait 
Suci Kirtland] dan [menyerahkan 
kunci- kunci] kepada Joseph (lihat 
A&P 110).

Sebuah Pola untuk Kita Ikuti
Brother dan sister, dapatkah kita 

melihat polanya? Setiap peristiwa pen-
ting Pemulihan—Penglihatan Pertama, 
penampakan Moroni dan tampilnya 

Kitab Mormon, pemulihan imamat, 
dan penampakan Yesus Kristus [di] 
bait suci- Nya yang kudus—didahului 
oleh doa .…

[Banyak kali] saya telah merasa-
kan kesaksian Roh Allah yang tak 
terpungkiri, bagaikan api yang mem-
bara di dada saya, bahwa Injil yang 
dipulihkan benar adanya .… [ Jika 
Anda tidak mengetahui hal- hal ini 
bagi diri Anda sendiri,] izinkan saya 
menyarankan menerima undang-
an yang disampaikan oleh Moroni 
dalam Kitab Mormon: “Dan ketika 
kamu akan menerima hal- hal ini, 
aku hendak mendesakmu agar kamu 
akan bertanya kepada Allah, Bapa 
yang Kekal, dalam nama Kristus, 
apakah hal- hal ini tidaklah benar; 
dan jika kamu akan bertanya dengan 
hati yang tulus, dengan maksud yang 
sungguh- sungguh, memiliki iman 
kepada Kristus, Dia akan menyata-
kan kebenaran darinya kepadamu, 
melalui kuasa Roh Kudus. Dan mela-
lui kuasa Roh Kudus kamu boleh 
mengetahui kebenaran akan segala 
hal” (Moroni 10:4–5) .…

… Ikuti teladan Joseph Smith dan 
pola Pemulihan. Berpalinglah kepa-
da tulisan suci. Berlututlah dalam 
doa. Bertanyalah dengan iman. 

Dengarkan Roh Kudus .… 
Dan dalam nama Yesus 
Kristus, saya berjanji, “Jika 
kamu mau …bertanya kepa-
da [Bapa Surgawi] dalam 
iman, percaya bahwa kamu 
akan menerima, dengan 
ketekunan dalam menaati 
perintah- perintah [Tuhan], 
pastilah hal- hal ini akan 
disingkapkan kepadamu” 
(1 Nefi 15:11). ◼
Dari sebuah ceramah konferensi  
umum Oktober 2003.

Dapatkah kita melihat polanya? Setiap peristiwa penting Pemulihan didahului oleh doa.
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Oleh Faith Sutherlin Blackhurst
Majalah Gereja

Katakanlah Anda dalam perjalanan 
selama seminggu ke pantai ber-
sama keluarga teman Anda. Anda 

sudah bersenang- senang, tetapi Anda 
mulai merindukan keluarga Anda sendiri. 
Kemudian ayah Anda mengirimi Anda 
pesan teks untuk mengetahui keadaan 
Anda—itulah yang Anda perlukan untuk 
merasa dikasihi dan diingat.

Kehidupan di bumi sedikit seperti itu. 
Allah tidak mengirimi kita pesan teks, 
namun kita berada jauh dari rumah sur-
gawi kita, jadi satu cara Bapa Surgawi 
menyatakan kasih- Nya bagi kita adalah 
dengan mengutus para nabi.
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APA, MENGAPA, dan BAGAIMANA:  
PERINCIAN TENTANG PEMULIHAN
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Para nabi memimpin apa yang 
disebut dispensasi, periode- periode 
waktu ketika (1) Allah memiliki 
setidaknya satu pemimpin ima-
mat yang diwenangkan di bumi 
dan (2) pemimpin ini, seorang 
nabi, mengetahui tentang rencana 
keselamatan secara langsung dari 
Allah. Nabi kemudian mengajarkan, 
atau menyalurkan, Injil kepada 
orang- orang.

Bersyukur karena tulisan suci, kita 
mengetahui tentang banyak dispensa-
si. Beberapa dispensasi yang penting 
adalah dispensasi Adam, Henokh, Nuh, 
Abraham, Musa, Yesus Kristus, dan 
Joseph Smith. Tuhan memulai suatu 
dispensasi melalui setiap nabi ini.

DISPENSASI
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Untuk mengajarkan Injil, Anda akan perlu mampu 

menjelaskan apa kemurtadan, dispensasi, dan 

Pemulihan itu. Bagan ini dapat menolong.APA, MENGAPA, dan BAGAIMANA:  

Allah memanggil seorang nabi, 

yang mengajarkan Injil Yesus 

Kristus yang benar.

BAGAIMANA  
KEMURTADAN TERJADI

O
rang- orang yang mengikuti  

ajaran- ajaran nabi diberkati.

Beberapa orang menjadi  

sombong dan menolak nabi.
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Allah
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abi baru
  

untuk m
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n,  
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at, 

dan Gereja.

Kemurtadan=kejahatan. Ketika satu individu atau 
kelompok berpaling dari kebenaran- kebenaran 
Injil Yesus Kristus, menolak para nabi, dan jatuh ke 
dalam dosa, mereka berada dalam kemurtadan.

Pemulihan adalah tindakan mengem-
balikan sesuatu ke keadaan aslinya. Itu 
bukanlah suatu reformasi, yang mengu-
bah sesuatu yang telah ada untuk men-
ciptakan sesuatu yang baru. Contohnya, 
jika Anda ingin memulihkan sebuah 
rumah tua, Anda akan membangunnya 
dengan tata letak yang sama seperti yang 
semula. Anda mungkin ingin menambah-
kan sebuah perapian, tetapi kemudian 
Anda akan mengubah rumah itu, bukan 
memulihkannya.

Injil Yesus Kristus perlu dipulihkan 
karena telah hilang selama Kemurtadan  
Besar. Orang telah hidup selama berabad- 
abad tanpa Gereja yang sejati. Karena 
itu Tuhan memulihkan Gereja dan Injil- 
Nya melalui Joseph Smith, sama seper-
ti yang telah para nabi zaman dahulu 
nubuatkan (lihat Yesaya 2:1–3; 29:13–14; 
Kisah Para Rasul 3:19–21; Wahyu 14:6–7; 
2 Nefi 3:3–15).

Injil Yesus Kristus yang sejati ada di sini 
untuk bertahan—jadi apakah Anda akan 
bertahan dengannya? Meski dunia menjadi 
semakin jahat, Gereja Yesus Kristus akan 
bertahan sampai akhir.

Anda memiliki pilihan yang harus  
dibuat—pilihan yang sama yang telah 
dihadapi manusia fana sejak permulaan 
zaman: maukah Anda mengikuti nabi? Jika 
Anda bersedia, Anda akan diberkati dan 
memiliki Roh untuk membimbing Anda.

KEMURTADAN

PEMULIHAN
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ADAM
HENOKH

ABRAHAM

NUH MUSA

KEPALA 
DISPENSASI

Para nabi ini dipanggil oleh Allah,  
“karena iman yang amat besar dan  

pekerjaan baik mereka” (Alma 13:3; 
lihat juga Abraham 3:22–23). Kunci- kunci 
imamat yang mereka pegang dipulihkan 

kepada Nabi Joseph Smith.
Berikut adalah beberapa hal menarik 

mengenai para nabi ini. Cermati apa lagi 
yang dapat Anda pelajari mengenai mereka 

sewaktu Anda menelaah tulisan suci.

Adam adalah seorang 
pionir sejati: dia ada-
lah manusia pertama 
di bumi dan nabi 
pertama! Dia menga-
jari keluarganya Injil, 
namun bahkan sejak 
permulaan, banyak 
yang “mencari nasihat 
mereka sendiri di 
dalam gelap” dan 
menolak kebenaran 
(Musa 6:28).

Pernahkah Anda men-
dengar seluruh kota 
diangkat ke surga? Nah, 
kota Sion—didirikan oleh 
Henokh—sedemikian 
salehnya sehingga orang- 
orangnya pergi untuk 
tinggal bersama Allah 
(lihat Musa 7:23).

Anda tahu tentang 
bahtera Nuh. Hanya 
delapan orang— 
keluarga Nuh—yang sin-
tas dari Air Bah karena 
mereka mendengarkan 
peringatan Nuh (lihat 
Kejadian 7; Musa 8). 
Tetapi tahukah Anda 
bahwa dia menerima 
imamat ketika dia 
berusia 10 tahun (lihat 
A&P 107:52) dan bah-
wa “manusia- manusia 
raksasa … mengincar 
Nuh untuk mengambil 
nyawanya”? (Musa 
8:18).

Abraham nyaris dikor-
bankan oleh para iman 
yang jahat, tetapi seorang 
malaikat menyelamatkan 
dia (lihat Abraham 1). 
Dia memiliki sejumlah 
wahyu yang menakjub-
kan, termasuk sebuah 
penglihatan tentang 
kehidupan prafana. Para 
anggota Gereja adalah 
keturunannya, dan per-
janjian Abraham dinamai 
menurut namanya. (Lihat 
Abraham 2–5.)

Musa memimpin bang-
sa Israel keluar dari 
Mesir dan menolong 
mereka memperoleh 
kebebasan. Dia “ber-
upaya dengan tekun 
untuk menguduskan 
umatnya agar mereka 
boleh melihat muka 
Allah; tetapi mereka 
mengeraskan hati 
mereka dan tidak dapat 
bertahan di hadirat- 
Nya” (A&P 84:23–24). 
Kenyataannya, karena 
kemurtadan mereka, 
mereka mengembara di 
padang gurun selama 
40 tahun!
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YESUS 
KRISTUS
Yesus Kristus tidak 
saja mengajarkan Injil 
dan melakukan banyak 
mukjizat, tetapi Dia 
juga menegakkan 
Gereja- Nya di bumi. Dia 
melakukan pendamaian 
bagi dosa- dosa kita dan 
disalibkan serta dibang-
kitkan untuk memam-
pukan kita mengatasi 
kematian rohani dan 
jasmani. Dia adalah 
kepala dari Gereja- Nya 
di zaman sekarang, dan 
Dia serta Bapa Surgawi 
adalah sumber wewe-
nang imamat.

KEMURTADAN BESAR
Setelah Kebangkitan Juruselamat, para Rasul- Nya dan 
pemimpin lainnya Gereja berusaha untuk menyebar-
kan Injil, namun orang- orang menolak ajaran- ajaran 
mereka dan bahkan membunuh sebagian besar Rasul. 
Karena kejahatan orang- orang, kegenapan Injil hilang 
dari bumi. Dunia terjatuh ke dalam kegelapan rohani 
(lihat Yesaya 60:2).
•  Selama lebih dari 1.000 tahun, orang- orang tidak 

memiliki akses pada tata cara- tata cara keselamat-
an, berkat- berkat bait suci, maupun bimbingan dari 
seorang nabi.

•  Kebenaran- kebenaran yang berharga telah hilang 
dari Alkitab.

•  Gagasan- gagasan palsu diajarkan mengenai sifat 
sejati Allah.

•  Beberapa dari tata cara keselamatan diubah atau 
diajarkan secara keliru (lihat Yesaya 24:5).

•  Kemurtadan ini akhirnya menuntun pada pemben-
tukan banyak gereja.

REFORMASI
Selama Kemurtadan Besar, sejumlah orang yang 
berpikiran religius di Eropa menyadari bahwa Injil 
Yesus Kristus tidak diajarkan secara benar. Para 
tokoh reformasi ini bukanlah nabi, namun mereka 
melakukan yang terbaik semampu mereka untuk 
mengajarkan kebenaran- kebenaran sebagaimana 
mereka memahaminya. Mereka menolong men-
jadikan Alkitab tersedia bagi lebih banyak orang. 
Banyak yang berjuang untuk kebebasan beragama 
dan membukakan jalan bagi Pemulihan Injil.

JOSEPH SMITH
Jadi apakah kegenapan Injil hilang selamanya? 
Tidak! Allah kembali mengungkapkan kebenaran- 
kebenaran penting kepada Joseph Smith. Para 
utusan surgawi memulihkan semua kunci imamat 
yang diperlukan kepadanya (lihat A&P 27:8–13; 
110; 128:18–21), menjadikan ini “dispensasi 
kegenapan zaman” (A&P 138:48). Ini juga dikenal 
sebagai zaman akhir karena ini adalah dispensasi 
terakhir sebelum Kedatangan Kedua Yesus Kristus.

PEMULIHAN
Coba tebak? ANDA memiliki berkat- berkat  
Pemulihan. Ya, Anda!
•  Gereja Yesus Kristus dipulihkan dengan seorang 

nabi dan para rasul untuk memimpinnya.
•  Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, Mutiara 

yang Sangat Berharga, dan wahyu modern lain-
nya memulihkan kebenaran- kebenaran berharga 
yang telah hilang (lihat 2 Nefi 27).

•  Joseph Smith menerima Imamat Harun dari 
Yohanes Pembaptis (lihat A&P13) dan Imamat 
Melkisedek dari Rasul Petrus, Yakobus, dan 
Yohanes (lihat A&P 128:20).

•  Para pemegang imamat yang diwenangkan 
melaksanakan tata cara- tata cara keselamatan 
dengan tepat.

•  Dan kita tahu bahwa kebenaran tidak akan per-
nah hilang melalui kemurtadan lagi (lihat Daniel 
2:44). ◼

Anda Berada di Sini



Oleh Sarah Hanson

Bayangkan membaca semuanya menge-
nai Juruselamat dalam tulisan suci—
Alkitab, Kitab Mormon, Ajaran dan 

Perjanjian, Mutiara yang Sangat Berharga. Pasti 
butuh banyak waktu dan kerja! Tetapi bulan Januari 

2017, Presiden Russell M. Nelson, memberikan 
sebuah tantangan justru untuk melakukan itu—untuk 

menelaah semuanya yang Yesus firmankan dan lakukan 
dalam kitab- kitab standar. Presiden Nelson menuturkan 

bahwa menyelesaikan proyek ini menjadikan dirinya 
“orang yang berbeda.” Dia tidak hanya belajar lebih banyak 

tentang Yesus Kristus namun juga merasakan pengabdian 
yang diperbarui kepada Dia.1
Anda pun dapat berada lebih dekat dengan Kristus sewaktu 

Anda belajar tentang Dia. Menelaah kehidupan dan tujuan- Nya 
mengundang kedamaian- Nya ke dalam hidup Anda dan menolong 

Anda jadi mengenal Dia dan Bapa Surgawi. Cermati bagaimana para 
remaja ini menjawab dua pertanyaan: (1) Apa kisah tulisan suci favorit 

Anda mengenai Juruselamat dan mengapa? (2) Dan bagaimana penela-
ahan Injil Anda memberi Anda kedamaian? DE
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Sewaktu Anda belajar 
mengenai Yesus Kristus, 

Anda mengundang keda-
maian dan kehadiran- Nya ke 

dalam hidup Anda.
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Saya menyukai kisah tentang 10 penderita kusta karena Kristus memperlihatkan begitu 
banyak kasih kepada penderita kusta yang berterima kasih kepada- Nya. Dia berfirman, 
“Imanmu telah menyelamatkan engkau” (Lukas 17:19; lihat ayat 11–19). Saya menyukai 
tulusnya kebaikan hati yang Dia perlihatkan kepada semua orang.

Karena beberapa tragedi baru- baru ini di sekolah saya, semua orang memiliki kebu-
tuhan akan banyak kedamaian dan penghiburan. Saya telah menemukan kekuatan dan 
kedamaian melalui penelaahan saya di seminari. Para guru seminari menjadikan tulis-
an suci dan Injil sangat pribadi bagi semua orang. Sungguh menyenangkan mengeta-
hui perbedaan dalam ruangan kelas seminari dibandingkan dengan ruangan kelas 
biasa. Di sana ada perasaan yang berbeda yang mendatangkan kedamaian.
Gabriel S., usia16, Colorado, AS

Kisah Alma tentang iman dan firman Allah (lihat Alma 32:18–43) telah 
mengajari saya bahwa ketika kita menabur kasih, kita menerima kasih. 
Sebagaimana Alma jelaskan kepada orang- orang Zoram, iman adalah 
seperti sebiji benih. Itu adalah memercayai bahwa sesuatu benar tan-
pa sungguh- sungguh berada di sana untuk melihatnya. Iman tumbuh 
ketika seseorang memiliki hasrat untuk memercayai dan mende-
ngar firman Allah. Semua ini telah menolong saya menjadi tenang, 
memperkuat hati saya, dan memperoleh kesaksian bahwa Bapa 
Surgawi melihat saya dengan mata kasih dan belas kasihan.

Sewaktu saya menelaah tulisan suci setiap hari, saya 
memahami lebih baik kasih yang Juruselamat kita miliki bagi 
kita masing- masing. Pengetahuan ini menolong saya men-
jelaskan kepada teman- teman saya di sekolah bahwa 
mereka tidak sendirian ketika mereka memiliki masalah 
karena ada Allah yang mengasihi kita.
Maria D., usia 17, Guadalajara, Spanyol

Saya menyukai dalam 3 Nefi 17 ketika  
Juruselamat mengunjungi Benua Amerika 
dan mengundang anak- anak untuk datang 
kepada- Nya. Dia duduk bersama mereka 
dan meluangkan waktu bersama mereka 
satu demi satu. Itu adalah kisah yang 
menakjubkan bagi saya yang memper-
lihatkan siapa Yesus Kristus itu dan 
betapa besar kasih yang Dia miliki 
bagi kita masing- masing. Saya 
percaya juga Dia akan duduk 
dengan kita masing- masing 
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Saya senang ketika Kristus datang ke Benua 
Amerika, menanyakan apakah ada yang sakit dan 

menderita di antara mereka dan kemudian menyem-
buhkan mereka. Kemudian Dia memberkati anak- anak 

kecil. (Lihat 3 Nefi 17.) Saya rasa itu kisah yang benar- 
benar menarik dan menakjubkan. Saya senang anak- anak 

kecil, dan saya senang ketika orang memberi mereka lebih 
banyak kasih, karena anak- anak begitu murni. Kisah itu 

memperlihatkan kepada saya kedalaman kasih Juruselamat 
bagi kita. Karena Dia mengasihi orang- orang saat itu cukup 

untuk melakukan semua yang Dia lakukan, Dia dapat mengasihi 
kita juga di zaman ini.

Yesaya 53:3 menyatakan Jurselamat adalah “seorang yang 
penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan.” Ketika 
saya berpikir tentang Pendamaian Kristus, apa yang Dia alami 
bagi kita, dan bagaimana saya dapat diampuni sewaktu saya 
bertobat dari dosa- dosa saya, saya merasa benar- benar penuh 
kedamaian. Banyak orang dalam Kitab Mormon—para putra 
Mosia, Amon, dan Alma yang Muda—memiliki masa lalu yang 
kelam, namun mereka dapat diampuni. Mereka berpaling kepada 
Kristus, bertobat, dan menjadi teladan yang luar biasa yang dari-
nya kita dapat belajar dewasa ini. Adalah menghibur bagi saya 
untuk mengetahui saya juga dapat diampuni.
Alina T., usia 18, Oregon, AS

Kisah tulisan suci favorit saya mengenai Yesus adalah ketika 
Dia mengubah air menjadi anggur selama sebuah pesta  
pernikahan, atas dorongan ibu- Nya (lihat Yohanes 2:1–11). Ini 
adalah favorit saya karena kisah itu menunjukkan rasa hormat  
Yesus bagi wanita dan terutama ibu- Nya. Kisah ini mendorong 
anak- anak untuk mematuhi orangtua mereka, bukan karena 
rasa takut namun karena kasih yang besar. Teladan Yesus Kristus 
adalah yang seharusnya diupayakan semua orang. Kasih- Nya 
bagi ibu- Nya tidak pernah berhenti, dan begitu juga hendak-
nya kasih kita bagi orangtua kita. Itu juga petikan favorit saya 
karena mukjizat- Nya merupakan sebuah tindakan pelayanan, 
dan kita pun dapat menciptakan mukjizat dengan menolong 
orang lain.

Kisah ini dan kisah- kisah lainnya dalam tulisan suci telah 
memberi saya kedamaian. Adalah sangat menghibur mengetahui 
bahwa jika saya selalu berusaha untuk belajar tentang Kristus 

ketika 
kita mem-

butuhkan 
bantuan- Nya.

Tahun ini 
saya menantang 

diri saya sendiri 
untuk membaca satu 

halaman tulisan suci 
setiap hari. Sewaktu 

saya telah melakukan itu, 
saya jadi menantikan itu 

setiap hari. Saya telah belajar 
begitu banyak dari kata- kata 

dan kisah- kisah dalam tulisan 
suci sewaktu saya berusaha melu-

angkan waktu untuk memahaminya, 
dan saya telah menjadi lebih dekat 

kepada Bapa Surgawi dan Juruselamat 
saya sewaktu saya juga telah belajar 

mengenai Mereka. Itu mendatangkan 
banyak kedamaian ke dalam hidup saya.

Anna C., usia17, Montana, AS DE
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BERFOKUSLAH KEPADA DIA
“Fokus kita harus dilandaskan dengan kuat 
kepada Juruselamat dan pada Injil- Nya. Diper-
lukan upaya mental yang kuat untuk meman-
dang kepada- Nya dalam setiap pemikiran. 
Tetapi ketika kita melakukannya, keraguan 
dan rasa takut kita hilang.”
Presiden Russell M. Nelson, “Membawa Kuasa 
Kristus ke Dalam Kehidupan Kita,” konferensi 
umum April 2017.

dan mengikuti ajaran- ajaran- Nya, saya dapat kembali kepada Bapa 
Surgawi yang penuh kasih suatu hari nanti.
Anne R., usia 17, Victoria, Australia

Saya menyukai kisah tentang Kristus dan pemuda yang kaya 
(lihat Markus 10:17–22). Itu memberi saya banyak wawasan dan 
perspektif mengenai memprioritaskan Allah di atas segalanya. 
Diminta untuk menjual semua harta milik akanlah merupakan 
permintaan yang sangat sulit bagi semua orang. Tetapi saya pikir 
bahwa bersikap rela untuk mengutamakan Allah di atas harta 
milik merupakan salah satu hal yang kita masing- masing harus 
pelajari dalam kehidupan. Kasih Yesus Kristus yang tak terbatas 
bagi kita sungguh- sungguh luar biasa. Itu sesungguhnya lebih baik 
dari berapa pun jumlah uang atau harta yang kita peroleh dalam 
kehidupan ini.

Membaca tulisan suci memberi saya kedamaian dan penghibur-
an, juga kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih besar. Meski 
saya mungkin tidak selalu merasakan kuasa penelaahan tulisan suci 
secara langsung, saya tahu bahwa membaca tulisan suci secara 
positif memengaruhi kehidupan saya dan menolong saya merasa-
kan Roh serta mengenali dorongan- dorongan- Nya.
Yuzhen C., usia 19, Taichung, Taiwan

Sewaktu Kristus dalam perjalanan- Nya untuk melihat seorang anak 
perempuan yang sekarat, seorang perempuan yang menderita 
pendarahan hanya menyentuh jubah- Nya dan disembuhkan. Kristus 
menoleh dan berbicara dengan dia setelah menyadari bahwa dia 
telah menyentuh- Nya (lihat Lukas 8:43–48). Meskipun sedang pergi 
untuk menolong seseorang lainnya, Kristus juga meluangkan waktu 
baginya. Kristus juga meluangkan waktu bagi kita semua.

Saya memiliki kehidupan yang benar- benar sibuk, berlari ke 
sekolah atau kelas balet atau urusan lainnya. Selama semua itu, 
saya tidak memiliki waktu pribadi atau merasakan kedamaian. 
Sewaktu saya membaca tulisan suci saya atau mengucapkan 
doa, saya merasakan kedamaian. Senang memiliki perasaan 
seperti itu dan berhenti sejenak dari kehebohan. Dalam 
momen- momen kedamaian itu, saya menjadi lebih dekat 
kepada Juruselamat dan bertumbuh dalam Injil.
Zoe B., usia 17, Utah, AS

Penulis tinggal di Utah, AS.

CATATAN
 1. Lihat Russell M. Nelson, “Prophets, Leader-

ship, and Divine Law” (kebaktian sedunia  
bagi dewasa muda, 8 Januari 2017), 
broadcasts .lds .org; “Membawa Kuasa 
Yesus Kristus ke Dalam Kehidupan Kita,” 
konferensi umum April 2017; “Telaahlah 
Firman Juruselamat,” Liahona, Januari 
2018, 56–59.
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Apa Makna Pemulihan bagi Saya
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Pemulihan Gereja dimulai ketika Bapa Surgawi dan Yesus Kristus mengunjungi Joseph Smith pada tahun 1820. 
Setelah itu, hal- hal penting lainnya terjadi untuk mengembalikan Gereja Yesus Kristus ke bumi. Bacalah kartu- 

kartu ini, guntinglah, rekatkan pada kertas, dan mainkan gim memadankan.

Joseph Smith 
menerjemahkan 
lempengan- 
lempengan 
emas …

Bapa Surgawi 
dan Yesus Kristus 
menampakkan 
diri kepada 
Joseph Smith …

Yohanes Pem-
baptis meng-
anugerahkan 
Imamat Harun 
kepada Joseph 
Smith dan Oliver 
Cowdery …

Petrus, Yakobus, 
dan Yohanes 
memulih-
kan Imamat 
Melkisedek …

… agar saya 
mengetahui 
Mereka memiliki 
tubuh seperti 
saya!

… agar saya 
dapat membaca 
Kitab Mormon!

… agar saya 
dapat dibaptis-
kan ke dalam 
Gereja Yesus 
Kristus dari 
Orang- Orang 
Suci Zaman 
Akhir!

… agar saya 
dapat memiliki 
karunia Roh 
Kudus!
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Gereja dior-
ganisasi pada 
tanggal 6 April 
1830 …

Emma Smith 
mengumpulkan 
lagu- lagu untuk 
buku nyanyian 
rohani pertama 
Gereja …

Di Bait Suci 
Kirtland, Elia 
memberikan 
kepada Joseph 
Smith kunci- kunci 
untuk memeterai-
kan keluarga …

Tuhan meme-
rintahkan para 
Orang Suci 
masa awal 
untuk membayar 
persepuluhan 
10 persen …

Aurelia Rogers 
memulai Asosiasi 
Pratama untuk 
mengajari anak- 
anak di lingkung-
an huniannya …

… agar saya 
dapat pergi 
ke gereja!

… agar saya 
dapat menya-
nyikan nyanyian 
pujian!

… agar saya 
dapat melakukan 
sejarah keluarga 
dan pergi ke bait 
suci!

… agar saya 
dapat menyum-
bangkan per-
sepuluhan dan 
persembahan 
puasa!

… agar saya 
dapat pergi ke 
Pratama!
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P A R A  R A S U L  B E R S A K S I  T E N T A N G  K R I S T U S
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“Sebagai salah seorang dari hamba- Nya, saya memberikan kepada Anda 
kesaksian saya bahwa Yesus adalah Kristus, Penebus kita dan Juruselamat 
kita. Saya tahu bahwa Dia hidup dan bahwa belas kasihan- Nya yang lem-
but tersedia bagi kita semua.”
Oleh Penatua David A. Bednar
Dari Kuorum Dua Belas Rasul
Dari “Belas Kasihan Tuhan yang Lembut,” Liahona, Mei 2005, 99.
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“Aku akan … membukakan  
bagimu tingkap- tingkap langit, dan mencu-
rahkan berkat- berkat kepadamu” (Maleakhi 3:10).

Sewaktu saya dibesarkan di Guatemala, keluarga saya 
memiliki sebuah pabrik yang membuat seragam 

untuk tim olahraga.
Ayah saya ingin anak- anak dalam keluarga kami bela-

jar untuk bekerja keras. Kami membantu dia di pabrik. 
Saya mendapat banyak masalah sewaktu saya kecil. Saya 
sepertinya selalu memecahkan barang! Tetapi sewaktu 
saya semakin besar, ayah saya mengizinkan saya mera-
wat mesin rajut.

Ayah saya membayar kami untuk pekerjaan yang 
kami lakukan. Kemudian dia akan bertanya, “Apa yang 
akan kamu lakukan dengan uangmu?” Saya tahu apa 
jawaban yang benar: “Membayar persepuluhan saya dan 
menabung untuk misi saya.”

Saat saya berusia kira- kira 13 tahun, bisnis kami 
merugi. Kami harus menyingkirkan banyak mesin jahit 
kami. Alih- alih memiliki dua ratus pegawai, kami hanya 
memiliki kurang dari lima. Mereka bekerja di garasi 
rumah kami.

Saya telah selalu membayar persepuluhan saya, 
namun saya tidak pernah benar- benar memahami 

seberapa pentingnya itu. Kemudian saya 
memetik sebuah pelajaran yang menakjub-

kan. Suatu hari Sabtu pagi saya mendengar orangtua 
saya berbicara dengan suara perlahan. Ayah saya mem-
beri tahu ibu saya bahwa hanya ada cukup uang untuk 
membayar persepuluhan atau membeli makanan. Tidak 
ada cukup uang untuk keduanya. Saya merasa cemas. 
Apa yang akan ayah saya lakukan?

Pada hari Minggu saya melihat ayah saya menyerah-
kan amplop kepada presiden cabang kami. Dia memilih 
untuk membayar persepuluhan! Saya senang dia mela-
kukannya, namun saya juga merasa khawatir. Apa yang 
akan kami makan?

Keesokan harinya beberapa orang mengetuk pintu 
rumah kami. Mereka memberi tahu ayah saya bahwa 
mereka memerlukan seragam segera. Biasanya orang 
membayar kami setelah pesanan selesai. Namun orang- 
orang ini membayar ayah saya hari itu, bahkan sebelum 
kami membuat seragam itu!

Dalam satu akhir pekan, saya memetik sebuah pelajar-
an yang indah yang bertahan seumur hidup saya. Hukum 
persepuluhan menolong kita membangun iman kita dan 
memperlihatkan rasa syukur kita bagi Bapa Surgawi. 
Membayar persepuluhan adalah sebuah berkat! ◼ILU
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Penatua  
Valeri V. Cordón
Dari Tujuh Puluh

Sebuah Pelajaran  
yang Menakjubkan
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Oleh Ray Goldrup
Berdasarkan kisah nyata

Peralatan itu mengingatkan Miguel akan hal lain yang 
dia sukai. Abuelo selalu memberinya permen kapan pun 
Miguel membantu berbenah.

Tetapi Miguel lapar sekarang! Dia tahu dia seharus-
nya tidak mengambil hadiah tanpa meminta, namun 
sepertinya Abuelo akan sibuk untuk sementara waktu. 
“Mungkin saya tidak perlu menunggu,” pikir Miguel.

Miguel meraih di bawah meja untuk mengambil  
stoples permen. Wadah itu penuh dengan permen 
kesukaannya—manis dan pedas dengan bubuk cabe! 
Sewaktu dia membukanya, Miguel merasa sedikit tidak 
nyaman. Tetapi permen itu terlihat enak sekali. Dia ber-
gegas dan memasukkan ke mulutnya.

Tak lama kemudian pelanggan pergi. Abuelo meng-
ambil selembar kulit dan mencelupnya dalam air. Itu 
menolong menjaga kulit lembut dan mudah untuk 
digunakan.

Toko Sepatu Abuelo
“‘Maaf’ tak s’lalu mudah ‘tuk diucapkan”  
(Children’s Songbook, 98, diterjemahkan secara bebas).

Miguel membuka pintu toko sepatu abuelo- nya 
(kakeknya). Dia mencium bau kulit yang Abuelo 

gunakan. Itu adalah salah satu bau kesukaannya.
“Hai, Abuelo!”
Abuelo sedang berlutut dan menjiplak kaki pelanggan 

pada selembar kertas. Dia tidak mendongak. Pendengar-
an Abuelo tidak begitu bagus.

Miguel duduk di bangku kerja. Dia melihat tumpukan 
kulit yang telah dipotong. Dia membayangkan apa yang 
akan Abuelo buat dengan setiap potongan kulit itu, 
menggunakan palu dan tangnya.
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Toko Sepatu Abuelo
Miguel melahap sisa per-

men itu secepat mungkin. 
Lalu dia berjalan mengham-
piri Abuelo.

“Halo!” Abuelo berkata 
dengan senyuman. “Kakek 
senang kamu datang mengun-
jungi kakek.”

Miguel memeluk Abuelo. Dia 
berharap Abuelo tidak mengetahui 
dia telah makan sepotong permen. 
Miguel menyingkirkan kekhawatiran itu.

“Sepertinya Kakek sibuk hari ini,” tutur 
Miguel, menunjuk pada tumpukan kulit. “Apakah Kakek 
perlu bantuan?”

“Tentu! Bisa ambilkan benang itu?”
Miguel meraih seutas benang panjang. Dia mena-

riknya di antara dua tangannya. Itu lebih sulit dari 
yang terlihat.

“Wah, itu kuat.”
Abuelo terkekeh. “Memang harus demikian, agar 

bertahan lama.” Abuelo menarik benang itu menem-
bus kulitnya. Lalu dia memperlihatkan raut itu di wajah-
nya yang terkadang Mama sebut raut wajah “Abuelo 
yang Bijak.”

“Kamu tahu, kita perlu menjadi lebih seperti sepatu 
ini,” Abuelo bertutur sambil mengangguk.

Miguel mengamati kulit itu. “Hmm. Perlukah?”
“Ya, memang. Kita perlu tetap kuat. Dengan cara itu 

godaan Setan tidak akan membuat kita terjatuh.”
Permen warna merah tadi melintas di benak 

Miguel. Dia tahu dia seharusnya memberi tahu Abuelo 
tentang itu.

Abuelo mengambil sebuah sepatu tua dari rak. “Lihat 
lubang besar ini?”

Miguel mungkin bisa memasukkan tangannya ke 
lubang itu. “Ya.”

“Dahulu, ini adalah lubang kecil yang dapat dengan 
mudah diperbaiki. Tetapi mereka menunggu, dan seka-
rang lubang itu semakin sulit untuk diperbaiki. Kebi-
asaan buruk dan pilihan- pilihan buruk adalah seperti 
lubang itu. Paling baik diperbaiki sejak dini.”ILU
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SUATU PERASAAN 
YANG BAIK
Suatu hari saya dan ibu saya pergi untuk 
membayar tagihan air ibu, dan seorang pria 
di depan kami menjatuhkan banyak sekali 
uang tetapi dia tidak menyadarinya. Saya 
bergegas dan memberikan uang itu kembali 

kepadanya. Dia berkata, “Terima kasih banyak” dan mengata-
kan bahwa dia pikir anak lain tidak akan melakukan itu. Saya 
memiliki perasaan yang begitu baik sesudah itu. Saya akan 
selalu mengingat perasaan baik itu.
Brianna C., usia 9, Idaho, AS

Abuelo mengangguk lagi, 
dan raut wajah Abuelo yang 
Bijak kembali berubah men-
jadi senyuman. Mereka terus 
berbincang saat Abuelo beker-
ja. Sepanjang waktu, Miguel 

tetap memikirkan tentang per-
men stik warna merah tadi.
Sewaktu Abuelo rampung, 

Miguel membantu dia membersih-
kan. Kemudian Abuelo mengambil 

stoples permennya.
Akhirnya Miguel tidak dapat menahan diri 

lagi. “Saya mengambil satu permen Kakek!” serunya.
Abuelo menaruh stoples itu. “Apa katamu?”
Miguel memberi tahu dia tentang mengambil permen 

tanpa meminta. “Saya minta maaf, Abuelo! Saya tidak 
akan melakukannya lagi, saya janji!”

Abuelo memeluk erat Miguel. Miguel merasa 
sangat lega.

“Terima kasih karena sudah jujur. Itu lebih penting 
bagi saya daripada apa pun yang lain.”

Saat pulang berjalan kaki, Miguel merasa seperti salah 
satu dari berpasang- pasang sepatu Abuelo. Kuat luar 
biasa, dan siap bagi kehidupan! ◼
Penulis tinggal di Utah, AS.

“Kamu tahu,  
kita perlu  

menjadi lebih 
seperti sepatu ini,” 

Kakek bertutur.
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Hai!  
Saya Claudia 

dan saya tinggal 
di Australia.  

P A N C A R K A N  T E R A N G  A N D A

Saya Membela Sesama
Anak lelaki di kelas Anda di 
sekolah mengalami kesulitan 

belajar. Saya membela dia 
ketika orang menggoda dia, 

dan saya menolong dia di 
kelas saat dia membutuh-

kannya. Guru saya 
mengatakan bahwa 

ini adalah satu- 
satunya tahun ajaran 
dia merasa menjadi 

bagian dari kelasnya.

Beranilah untuk 
BERBAIK HATI!

Saya memancarkan terang 
saya dengan berbaik hati 

kepada orang lain.

Saudara lelaki 
Claudia, Tyler
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Boneka Teddy Bear Mungil Saya
Saat paman guru saya meninggal dunia, dia sangat 
sedih. Dia tidak mengenal tentang Gereja, karena itu 
saya mengatakan kepadanya bahwa Bapa Surgawi 
mengasihi dia. Saya membuatkan baginya kartu dan 
mengatakan kepadanya bahwa dia akan bertemu 
pamannya lagi. Saya memberinya sebuah boneka 

teddy bear mungil khusus untuk meno-
long dia melewati  

saat- saat sedih.

KIRIMKAN KEPADA KAMI 
SEBUAH BINTANG!
Bagaimana Anda membiarkan 
terang Anda bersinar, sebagaimana 

yang Yesus minta agar kita lakukan? 
Poselkan sebuah gambar dari bintang 
Anda dengan kisah Anda dan foto Anda, 

bersama izin orangtua Anda, ke  
liahona@ ldschurch .org.

Teman- Teman 
yang Beruntung

Tetangga saya, Olivia,  
bergumul dengan berjalan, 
berbicara, dan mendengar-

kan. Ibu Olivia mengatakan 
bahwa Olivia beruntung 

memiliki seorang teman 
seperti saya. Saya pun 

beruntung!

Menyanyi dan 
Roh Kudus
Saya senang menya-
nyikan lagu- lagu 
dari Buku Nyanyian 
Anak- Anak. Keluar-
ga saya mengatakan 
bahwa itu meno-
long mereka mera-
sakan Roh Kudus. 
Roh Kudus memberi 
saya perasaan 
hangat dalam batin.

BAGAIMANA ANDA DAPAT 
BERSINAR?

BERANILAH untuk berteman dengan  
seseorang yang tidak memiliki banyak teman.
BERANILAH untuk menolong tetangga Anda.

BERANILAH untuk mengajak  
seorang teman ke Gereja.

BERANILAH untuk menyanyi!
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Oleh Cael S., usia 8, Virginia, AS

Saya tahu bahwa Bapa Surgawi 
menjawab doa. Saat keluarga 

saya tinggal di Jerman, kami pergi ke 
Volksmarch di desa kami. Volksmarch 
adalah di mana teman dan tetangga 
menikmati waktu bersama satu sama 
lain berwisata alam dengan berjalan 
kaki bersama- sama. Orangtua saya 

mengatakan bahwa saya dapat berjalan di depan kelom-
pok dengan salah seorang teman saya, dan kami memu-
lai perjalanan panjang tersebut.

Setelah beberapa menit saya tidak dapat melihat siapa 
pun dalam keluarga saya. Saya memberi tahu teman 
saya bahwa saya akan tetap berada di lintasan kecil itu 
dan menunggu mereka. Segera saya tidak dapat lagi 

Hilang dan 
Ditemukan
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melihat teman saya atau keluarganya, dan orangtua saya 
juga masih belum datang. Saya benar- benar sendirian di 
hutan, dan saya merasa takut. Saya memutuskan untuk 
berdoa agar seseorang akan menemukan saya.

Di bagian lain dari hutan itu, ayah saya merasakan 
Roh Kudus memberi tahu dia, “Pergi, carilah putramu.” 
Dia merasakan betapa saya sangat membutuhkan dia, 
karena itu dia langsung berpaling dan mengatakan 
kepada ibu saya bahwa dia akan pergi mencari saya. 
Beberapa menit kemudian ayah saya datang berlari 
menyusuri lintasan kecil di mana saya menunggu dan 
menemukan saya. Saya sangat senang melihat ayah saya! 
Ketika dia memberi tahu saya mengenai memiliki pera-
saan yang kuat bahwa saya membutuhkan bantuan, saya 
tahu bahwa Bapa Surgawi telah menjawab doa saya.

Saya sangat senang mengetahui bahwa di mana pun 
saya berada, saya dapat berbicara kepada Bapa Surgawi. 
Dia akan menolong saya menemukan jalan saya. ◼
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Kami melakukan perjalanan dari Kamboja ke  
Bait Suci Hong Kong Tiongkok agar adik perem-
puan saya, Laura, dapat dimeteraikan kepada 
keluarga kami. Saya merasakan Roh di tempat 
istimewa itu.
Rosa P., usia 9, Kamboja

HALAMAN KITA

Ketika saya berusia delapan tahun, kakek nenek 
dan banyak teman saya datang ke pembaptisan 
saya. Ayah saya membaptiskan dan mengukuhkan 
saya. Kemudian saya menyumbangkan 12 inci 
(30 cm) rambut saya kepada seorang anak yang 
mengidap kanker. Hari ulang tahun saya  
membuat saya sangat bahagia!
Lavona R., usia 8, Indonesia

Saya merasa gugup saat pembaptisan saya, namun ketika saya masuk 
ke dalam air, saya dipenuhi sukacita dan kebahagiaan.
Thomas B., usia 8, Uruguay

Suatu hari di kelas, saya sedang membaca dalam 
hati sementara semua yang lain main gim- gim 

papan. Ketika bel berbunyi, mereka asal menaruh 
kembali gim- gim tersebut di rak dan membuatnya 

berantakan. Saya mulai merapikannya, dan  
segera semua yang lain mulai membantu.  

Saya membiarkan terang saya bersinar 
dengan menjadi teladan yang baik.

Winnie W., usia 10, Kanada
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K I S A H -  K I S A H  T U L I S A N  S U C I

Oleh Kim Webb Reid

Yusuf Dijual ke Mesir

Kakak- kakak Yusuf marah. Mereka tidak ingin Yusuf menjadi 
pemimpin mereka! Mereka menjual dia kepada orang- orang 
yang pergi ke Mesir, dan dia menjadi budak.

Yusuf memiliki 11 saudara 
lelaki. Ayahnya memberikan 
kepadanya sebuah jubah 
indah berwarna- warni. Allah  
memberi tahu Yusuf bahwa  
dia akan memimpin 
saudara- saudara lelakinya.
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Bahkan di saat- saat sulit, Yusuf memercayai Allah. Dan Allah menyertai Yusuf. 
Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir! Ketika dia semakin dewasa, dia 
menolong memimpin keluarganya, sama seperti yang Allah firmankan kepadanya.

Yusuf bekerja keras. Dia 
membuat pilihan- pilihan 

yang baik, bahkan 
ketika orang berdusta 
mengenai dirinya dan 

memenjarakannya.
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Saya dapat memercayai Allah seperti yang Yusuf 
lakukan. Saya dapat memilih yang benar. Allah akan 

menyertai saya apa pun yang terjadi. ◼
Dari Kejadian 37–41.
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L E M B A R  M E W A R N A I

Yesus Berfirman, “Ikutlah Aku.”
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P ikirkan sejenak signifikansi 
Kebangkitan dalam menyelesai-

kan secara tuntas masalah identitas 
sejati Yesus dari Nazaret dan kontes 
serta pertanyaan filosofis besar ten-
tang kehidupan. Seandainya Yesus 
ternyata benar- benar dibangkitkan, 
yang harus mengikuti hal itu adalah 
bahwa Dia adalah makhluk ilahi. 
Tidak ada makhluk fana biasa yang 
memiliki kuasa dalam dirinya sendiri 
untuk hidup lagi setelah mati. Karena 
Dia telah dibangkitkan, Yesus tidak 
mungkin hanyalah tukang kayu, 
guru, rabi, atau nabi. Karena Dia 
telah dibangkitkan, Yesus pasti harus 
adalah seorang Allah, bahkan Putra 
Tunggal Bapa.

Oleh karena itu, apa yang Dia ajar-
kan benar adanya; Allah tidak dapat 
berdusta.

Oleh karena itu, Dia adalah  
Pencipta bumi, sebagaimana yang 
Dia firmankan.

Oleh karena itu, surga dan neraka 
adalah nyata, sebagaimana yang Dia 
ajarkan.

Oleh karena itu, ada dunia para 
roh yang Dia kunjungi setelah 
kematian- Nya.

Oleh karena itu, Dia akan datang 
lagi, sebagaimana para malaikat kata-
kan, dan “memerintah secara pribadi 
di atas bumi” [Pasal- Pasal Kepercayaan 
1:10].

Oleh karena itu, ada kebangkit-
an dan penghakiman terakhir bagi 
semua.

Mempertimbangkan realitas 
Kebangkitan Kristus, keraguan 
mengenai kemahakuasaan, kemaha-
tahuan, dan kemurahan Allah Bapa—
yang memberikan Putra Tunggal- Nya 
untuk penebusan dunia—adalah 
tak beralasan. Keraguan mengenai 
makna dan tujuan hidup adalah 
tak berdasar. Yesus Kristus sesung-
guhnya adalah satu- satunya nama 
atau cara yang melaluinya kesela-
matan dapat datang kepada umat 
manusia. Kasih karunia Kristus ada-
lah nyata, yang menyediakan baik 

REALITAS 
KEBANGKITAN
Yesus Kristus sesungguhnya adalah satu- 
satunya nama atau cara yang melaluinya 
keselamatan dapat datang kepada umat 
manusia.

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

pengampunan maupun pembersihan 
bagi pendosa yang bertobat. Iman 
benar- benar lebih dari imajinasi atau 
invensi psikologis. Ada kebenaran 
yang hakiki dan universal, dan ada 
standar- standar moral yang objektif 
dan tak berubah sebagaimana diajar-
kan oleh Dia.

Mempertimbangkan realitas 
Kebangkitan Kristus, pertobatan  
dari pelanggaran apa pun dari hukum 
serta perintah- perintah- Nya adalah  
mungkin sekaligus mendesak. 
Mukjizat Juruselamat adalah nya-
ta, demikian juga janji- Nya kepada 
para murid- Nya agar mereka boleh 
melakukan yang sama, dan bahkan 
pekerjaan- pekerjaan yang lebih besar. 
Imamat- Nya haruslah merupakan 
kekuatan nyata yang “melaksanakan 
Injil dan memegang kunci misteri- 
misteri kerajaan, bahkan kunci penge-
tahuan Allah. Oleh karena itu, dalam 
tata cara- tata cara darinya, kuasa  
keallahan dinyatakan” [A&P 84:19–
20]. Mempertimbangkan realitas 
Kebangkitan Kristus, kematian bukan-
lah akhir kita, dan meskipun “kulit 
yang rusak menghancurkan [tubuh 
kita], namun dalam daging [kita], [kita] 
akan melihat Allah” [Ayub 19:26]. ◼
Dari sebuah ceramah yang diberikan di  
konferensi umum April 2014. ILU
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GURU REMAJA

APA, MENGAPA, DAN 
BAGAIMANA: PERINCIAN 

TENTANG PEMULIHAN
Jadikan kemurtadan dan  
pemulihan mudah untuk  
dipahami hari Minggu ini.
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