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Para Nabi yang Hidup, 
Pelihat, dan Pewahyu

UNIT 1
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Pendahuluan
Kita hidup di dunia yang sangat kompleks dan kita
terus-menerus menghadapi isu dan masalah yang kri-
tis. Bagaimana dengan aborsi? Adakah nilai moral
yang absolut? Apakah peran wanita yang sesungguh-
nya? Bagaimanakah kita dapat menyatukan keluarga
bersama? Apakah bumi ini sedang dalam bahaya
kepunahan?

Masalah-masalah ini dan isu-isu serupa terus-menerus
menekan kita. Kebanyakan orang mencari-cari jawaban
dalam kegelapan, lupa akan kebutaan mereka sendiri.
Presiden N. Eldon Tanner telah menulis:

“Manusia tersesat dan mencari-cari jawaban atas masa-
lah dunia dan mereka sendiri, dan mendapati bahwa
usaha-usaha mereka dalam menemukan solusi sama
sekali tidak memadai, dan sesungguhnya mereka justru
tersesat lebih jauh ke dalam situasi yang membuat
mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sen-
diri” (“‘We Thank Thee, O God, for a Prophet, to Guide
Us in These Latter Days,’” Ensign, Maret 1975, hlm. 2).

Paulus menubuatkan kepada Timotius dengan mengata-
kan: “Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan
datang masa yang sukar. Manusia ... yang walaupun
selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal
kebenaran” (2 Timotius 3:1–2, 7). Beginilah kondisi
orang-orang di dunia sekarang. Presiden Marion G.
Romney mengatakan:

“Masyarakat kita yang berkelimpahan dipenuhi dengan
begitu banyak kecemasan karena penduduk dunia
‘... tidak mencari Tuhan untuk menegakkan kebenaran-
Nya, melainkan setiap orang berjalan dengan caranya
sendiri, dan menurut rupa allahnya sendiri, ....’ (A&P
1:16). Saya bertanya kepada Anda secara terus terang,
dengan cara bagaimanakah sikap manusia dan bangsa
di seluruh dunia saat ini dapat digambarkan dengan
lebih akurat?” (dalam Conference Report, April 1965,
hlm. 105).

(1-1) Masalah Dewasa Ini Memerlukan 
Penyelesaian Ilahi
Kebijaksanaan duniawi tidak selalu menyelesaikan masa-
lah yang menghadang umat manusia. Tidak berapa lama
setelah satu masalah tampaknya berhasil diselesaikan
lalu muncul satu masalah yang lebih buruk lagi di tem-
pat lain. Kebijaksanaan yang lebih mulia daripada kebi-
jaksanaan manusia diperlukan untuk menyelesaikan
masalah-masalah di zaman kita.

Tulisan suci menegaskan bahwa Allah memiliki penye-
lesaian terhadap masalah. Paulus menulis kepada
orang-orang Korintus, “Karena hikmat dunia ini adalah
kebodohan bagi Allah.” (1 Korintus 3:19). Allah menge-
tahui segala sesuatu (lihat 2 Nefi 9:20). Dia “mempunyai
segala kebijaksanaan dan segala kekuatan, baik di surga
maupun di bumi; ... manusia tidak memahami segala
hal yang dapat dipahami Tuhan” (Mosia 4:9). “Sebab
rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu

bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman Tuhan. Seperti
tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-
Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu”
(Yesaya 55:8–9).

Tuhan mengetahui ke mana pilihan dunia akan menun-
tun kita, dan Dia mengetahui bahaya yang mengha-
dang di depan. Dia Sendiri memiliki penyelesaian
mengenai masalah yang kita hadapi. Perlunya kita
untuk mendengarkan suara-Nya belum pernah begitu
mendesak seperti sekarang. Perlunya mendengarkan
itu digambarkan melalui percakapan berikut ini yang
dilaporkan terjadi antara Penatua Hugh B. Brown
dengan seorang hakim Inggris terkemuka. Hakim ini
merasa bahwa gagasan mengenai seorang nabi modern
adalah sulit dipercaya, dan dia meminta Penatua
Brown membela pernyataannya bahwa Allah berbicara
kepada manusia di zaman kita:

“‘Bolehkah saya melanjutkan, Pak, dengan asumsi
bahwa Anda adalah seorang Kristen?’

‘Saya memang orang Kristen.’

‘Asumsi saya adalah bahwa Anda percaya pada
Alkitab—Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru?’

‘Ya, saya percaya!’

‘Apakah Anda percaya mengenai doa?’

‘Ya, saya percaya!’

‘Anda mengatakan bahwa kepercayaan saya yang
memercayai bahwa Allah berbicara kepada manusia
di zaman ini adalah luar biasa dan tidak masuk akal?’

‘Ya, menurut saya demikian.’

Hugh B. Brown berbicara mengenai perlunya seorang nabi yang hidup
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‘Apakah Anda percaya bahwa Allah pernah berbicara
kepada seseorang?’

‘Tentu saja, di seluruh Alkitab kita memiliki bukti
mengenai hal itu.’

‘Apakah Allah berbicara kepada Adam?’

‘Ya.’

‘Kepada Henokh, Nuh, Abraham, Musa, Yakub, Yusuf,
dan seterusnya melalui para nabi?’

‘Saya percaya Dia telah berbicara kepada mereka
masing-masing.’

‘Apakah Anda percaya bahwa hubungan di antara
Allah dan manusia berhenti ketika Yesus tampil
di bumi?’

‘Tidak, hubungan semacam itu justru mencapai puncak-
nya pada saat itu.’

‘Apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah Putra
Allah?’

‘Ya.’

‘Apakah Anda percaya, Pak, bahwa setelah Yesus
dibangkitkan ada seorang ahli Taurat, yang juga meru-
pakan pembuat tanda, namanya Saulus dari Tarsus,
ketika dalam perjalanan ke Damsyik, berbicara kepada
Yesus dari Nazaret, yang telah disalibkan, dibangkitkan
dan naik ke surga?’

‘Ya, saya percaya.’

‘Suara siapakah yang didengar oleh Saulus?’

‘Suara Yesus Kristus, karena Dia memperkenalkan
diri-Nya.’

‘Oleh karena itu Tuanku, (Itu adalah cara kami
menyapa para hakim di Persemakmuran Inggris).
Tuanku, saya menyatakan kepada Anda dengan segala
kesungguhan hati saya bahwa begitulah prosedur stan-
dar di masa Alkitab bagi Allah untuk berbicara kepada
manusia.’

‘Saya mengakui begitulah prosedurnya, tetapi prosedur
tersebut berhenti tidak berapa lama setelah abad per-
tama masa Kristen.’

‘Mengapa menurut Anda prosedur tersebut telah
berhenti?’

‘Saya tidak bisa menjawabnya.’

‘Apakah menurut Anda Allah belum berbicara kepada
manusia sejak saat itu?’

‘Saya yakin belum.’

‘Pasti ada alasannya; dapatkah Anda memberikan satu
alasan?’

‘Saya tidak tahu.’

‘Bolehkah saya memberikan kemungkinan beberapa
alasannya: Allah mungkin tidak berbicara lagi kepada
manusia karena Dia tidak dapat berbicara. Dia telah
kehilangan kuasa.’

Dia berkata, ‘Tentu saja itu adalah ucapan yang
menghujat.’

‘Kalau begitu, jika Anda tidak menerima alasan itu,
mungkin Dia tidak berbicara kepada manusia karena
Dia tidak mengasihi kita lagi; Dia tidak lagi peduli ter-
hadap hal-hal yang berhubungan dengan manusia.’

‘Bukan begitu,’ ujarnya, ‘Allah mengasihi semua orang,
dan Dia tidak membedakan orang.’

‘Kalau begitu, jika Dia dapat berbicara, dan jika Dia
mengasihi kita, maka satu-satunya kemungkinan
jawaban lainnya, berdasarkan pemahaman saya, adalah
bahwa kita tidak membutuhkan Dia. Kita telah mem-
buat langkah-langkah yang sedemikian cepat dalam
bidang ilmiah; kita sudah sedemikian terdidik, sehingga
kita tidak membutuhkan Allah lagi.’

Dan kemudian dia berkata, dan suaranya bergetar
sementara pikirannya tertuju pada perang yang akan
terjadi, ‘Pak Brown, belum pernah dalam sejarah dunia
ketika suara Allah sangat dibutuhkan seperti saat ini’”
(The Profile of a Prophet, Brigham Young University
Speeches of the Year, hlm. 3–5).

Kebutuhan akan wahyu dari Allah adalah besar, namun
banyak orang menolak kemungkinan bahwa Allah mau
berkomunikasi dengan manusia. Penatua John Taylor
mengatakan baginya tidak masuk akal bahwa ada
orang yang tetap berpendirian seperti itu:

“Banyak orang, dan mereka yang mengaku sebagai
orang Kristen, mencemoohkan gagasan adanya wahyu
sekarang. Pernahkah Anda mendengar agama yang
benar tanpa komunikasi dengan Allah? Bagi saya, ini
adalah hal yang paling tidak masuk akal yang dapat
dipahami oleh manusia. Tidaklah mengherankan, ketika
orang pada umumnya menolak prinsip adanya wahyu
sekarang, mereka diliputi dengan ketidakpercayaan
dan ketidaksetiaan pada tingkat yang membahayakan.
Tidaklah mengherankan bahwa sedemikian banyak
orang memperlakukan agama dengan hina, dan meng-
anggapnya sebagai sesuatu yang tidak patut diperhati-
kan oleh manusia yang cerdas, karena tanpa wahyu
maka agama adalah suatu ejekan dan lelucon. Apabila
saya tidak dapat memiliki sebuah agama yang akan
menuntun saya kepada Allah, dan menempatkan saya
selaras dengan-Nya, dan membuka pikiran saya pada
asas kebakaan dan kehidupan kekal, maka saya tidak
ingin menganutnya” (dalam Journal of Discourses, 16:371).

(1-2) Tuhan Mewahyukan Kehendak-Nya kepada
Manusia di Zaman Sekarang Seperti yang Telah
Dilakukan-Nya di Sepanjang Zaman Dahulu
Tuhan selalu bersedia mewahyukan kehendak-Nya
kepada anak-anak-Nya di bumi kapan saja mereka ber-
sedia untuk menerimanya.
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“Selama ribuan tahun komunikasi yang berisi pesan
penting untuk bimbingan dan peringatan untuk masa
yang bersangkutan tak henti-hentinya mengalir dari
surga, dan komunikasi pada tingkat yang teratur ini
datang dari surga. Di sepanjang abad tersebut, para nabi
mendengarkan dan menyiarkan ulang pesan-pesan ter-
sebut kepada umatnya. Pesan-pesan itu tidak pernah
berhenti” (Spencer W. Kimball, dalam Conference
Report, April 1970, hlm. 121).

Penatua Mark E. Petersen mengajarkan bahwa Tuhan
membangkitkan para nabi di setiap zaman untuk meng-
hadapi tantangan-tantangan pada masanya:

“Tidakkah Musa melayani sesuai dengan kebutuhan
khusus umatnya? Tidakkah Yeremia, Yesaya, dan
Yehezkiel berbuat hal yang sama? Tidakkah Petrus dan
Paulus memberikan jawaban terhadap masalah-masalah
langsung yang ada di zaman mereka, yang disesuaikan
dengan kondisi-kondisi yang dihadapi para tetangga
dan teman-teman mereka? ....

Dia [Allah] jelas menyatakan Diri-Nya di zaman
dahulu. Apabila Dia memang tidak berubah, sebagai-
mana yang dinyatakan dalam tulisan suci, tidakkah Dia
seharusnya melakukan banyak hal bagi umat-Nya di
zaman modern sebagaimana yang Dia lakukan bagi
umat-Nya di zaman dahulu?

Di sepanjang zaman Alkitab, Dia menyatakan diri-Nya.
Terutama sekali saat umat-Nya mulai tersesat, Dia
menyatakan diri-Nya dengan kuasa untuk membawa
mereka kembali ke kandang domba Allah.

Dia melakukan hal ini melalui para nabi baru yang Dia
bangkitkan dari waktu ke waktu, dan yang melalui
mereka Dia memberikan wahyu-wahyu baru, yang
memperbarui dan memberikan makna tambahan pada
firman ilahi yang telah diberikan sebelumnya” (dalam
Conference Report, April 1972, hlm. 15–16; atau Ensign,
Juli 1972, hlm. 40–41).

Mengetahui bahwa malapetaka akan menimpa mereka
yang menolak perintah-Nya, Tuhan memanggil para
nabi di zaman kita untuk memperingatkan dunia.
Dalam sebuah wahyu kepada Nabi Joseph Smith, Tuhan
mengatakan:

“Dan amarah Tuhan dinyalakan dan pedang-Nya di
surga telah dihunus dan akan dijatuhkan ke atas pendu-
duk bumi.

Dan lengan Tuhan akan dinyatakan dan harinya akan
tiba tatkala mereka yang tidak mau mendengar suara
Tuhan, atau pun suara para hamba-Nya, atau pun
mengindahkan perkataan para nabi dan para rasul,
akan disingkirkan dari antara orang-orang;

Karena mereka telah menyimpang dari tata cara-tata
cara-Ku dan telah melanggar perjanjian-Ku yang abadi;

Mereka tidak mencari Tuhan untuk menegakkan kebe-
naran-Nya, melainkan setiap orang berjalan dengan
caranya sendiri, dan menurut rupa allahnya sendiri,
yang rupanya mirip dunia, dan yang gambarannya

seperti gambaran patung berhala yang menjadi tua dan
akan binasa di Babel, bahkan Babel yang agung, yang
akan runtuh.

Oleh karena itu, Aku, Tuhan, yang mengetahui malape-
taka yang akan menimpa para penduduk bumi, memang-
gil hamba-Ku Joseph Smith Jr., dan berbicara kepadanya
dari surga dan memberinya perintah-perintah;

Dan juga memberikan perintah-perintah kepada orang-
orang lain, supaya mereka mengumumkan hal-hal ini
kepada dunia” (A&P 1:13–18).

Marion G. Romney menyatakan bahwa masyarakat kita
berjalan pada arah yang salah dan bahwa Tuhan telah
menyediakan jalan yang benar di zaman kita untuk
masalah-masalah manusia yang semakin memburuk:

“Seperti halnya dengan semua orang lainnya di dunia,
para Orang Suci Zaman Akhir yang telah berpengeta-
huan menyadari sepenuhnya bahwa peradaban kita
semakin memiliki banyak masalah dan masyarakat kita
yang berkelimpahan diliputi dengan kecemasan. Tetapi,
tidak seperti semua orang lainnya di dunia, kita tidak
‘lagi mencari ... jawabannya.’ Kita sudah mengetahui
jawabannya. Allah Yang Mahakuasa sendiri telah
mewahyukannya. Dia telah memberitahukan penyebab
meningkatnya masalah, dan Dia telah mewahyukan
satu-satunya jalan untuk mengatasinya. Kita tidak saja
tahu mengenai hal-hal ini; tetapi, seperti yang telah
dinyatakan, kita berada dalam perintah ilahi untuk
menyatakannya kepada dunia.

Maka sesuai dengan perintah ini, kita menyatakan
bahwa lebih dari satu abad yang lalu Allah, Bapa kita
yang Kekal, yang mengetahui ke mana arah yang dituju
manusia, telah membuka surga dan memberikan peri-
ngatan. Dia tidak saja menegaskan adanya masalah; Dia
bahkan menekankan alasan mengapa terjadi masalah.
Dia mewahyukan juga cara untuk mengatasinya”
(dalam Conference Report, April 1965, hlm. 104).

Sesungguhnya Allah memang berbicara melalui para
nabi di zaman sekarang. Melalui mereka Dia memberi-
kan ajaran yang penting bagi kesejahteraan kita dan
akan menyelesaikan semua masalah dunia. Seorang
nabi di zaman modern telah menjelaskan bagaimana
firman itu diwahyukan kepada dunia dan bagaimana
dampaknya bagi dunia:

“Dalam tujuh sesi [konferensi umum] yang masing-
masing berlangsung selama dua jam dan dalam bebe-
rapa pertemuan terkait, kebenaran diajarkan, doktrin
dijelaskan secara terperinci, peringatan diberikan,
cukup untuk menyelamatkan seluruh dunia dari semua
masalahnya—dan maksud saya dari SEMUA masalah-
nya” (Spencer W. Kimball, In the World But Not of It,
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo,
14 Mei 1968], hlm. 2).

Ini akan selalu demikian. Melalui para nabi-Nya Tuhan
akan terus memberikan bimbingan dan nasihat yang,
apabila diindahkan, akan menyelesaikan seluruh masa-
lah dunia dan menyembuhkan semua penyakit dunia.
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(1-3) Kebutuhan Terbesar Kita Adalah Mendengarkan
Para Nabi
Allah telah dengan jelas mengatakan kepada kita ke
arah mana jalan yang dituju oleh dunia ini dan
bagaimana kita dapat diselamatkan dari konsekuensi-
konsekuensi karena mengikuti jalan tersebut. Kebutuhan
kita yang terbesar adalah mengindahkan nasihat yang
diberikan Allah melalui para nabi-Nya, sebagaimana
yang diberitahukan oleh Presiden J. Reuben Clark, Jr.
kepada kita:

“Di waktu yang lalu saya menemukan sebuah pamflet
di atas meja yang, sayangnya, saya buang ke tempat
sampah. Di halaman luar tertera, ‘Kita memerlukan seo-
rang nabi,’ dan setelah saya membacanya kemudian,
dan ketika saya memikirkannya sekarang, saya berpen-
dapat betapa butanya dunia sekarang. Kita sudah
memiliki seorang nabi ..., dan nabi tersebut memberi
kita asas-asas benar yang hebat, yang sudah kita keta-
hui dan yang sebagian diketahui oleh dunia; dia mem-
berikannya ... lebih dari seratus tahun yang lalu ....

Kini Nabi kita, Joseph Smith, dan para nabi sejak masa
Joseph Smith—dan selalu ada seorang nabi di Gereja
ini, dan para nabi, dan Anda mendukung para pemim-
pin di sini, dari konferensi ke konferensi, sebagai nabi,
pelihat, dan pewahyu—Nabi sendiri, melalui wahyu
dari Tuhan, memberikan asas-asas besar tertentu yang
akan menyelamatkan dunia apabila dunia mau mende-
ngarkannya. Kita tidak kekurangan nabi, yang kurang
adalah telinga yang bersedia mendengarkan dan kete-
guhan hati untuk hidup sesuai dengan yang telah dipe-
rintahkan Allah. Hanya itu yang kita perlukan. Jalannya
sudah dijelaskan dengan sempurna” (dalam Conference
Report, Oktober 1948, hlm. 79–80).

Buku pedoman ini dapat membantu Anda mempelajari
peran para nabi yang hidup dan dapat lebih menerima
firman-Nya. Mereka yang mengaku mengikuti para
nabi Allah harus mendengarkan mereka dan mengikuti
pengarahan dari mereka. Mereka yang tidak melakukan
hal ini tidak akan lebih baik daripada mereka yang
menolak nasihat para nabi zaman dahulu dan binasa.
Keputusan untuk mengikuti nabi-nabi Allah adalah
suatu tantangan bagi generasi ini.

J. Reuben Clark, Jr., mengatakan bahwa kita memerlukan “telinga yang
mau mendengarkan”
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Apakah yang Dimaksud 
dengan Nabi, Pelihat, 
dan Pewahyu?
Dalam sebuah wahyu kepada Nabi Joseph Smith, tidak
lama setelah Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci
Zaman Akhir diorganisasi, Tuhan menyebut Gereja
sebagai “satu-satunya gereja yang benar dan hidup di
atas segenap permukaan bumi” (A&P 1:30). Gereja ini
dipimpin oleh nabi yang hidup, pelihat, dan pewahyu,
orakel [hamba] Allah. Istilah-istilah ini akan dijabarkan
dalam bab ini. Pentingnya nabi, pelihat, dan pewahyu
ini serta hubungannya dengan para pemimpin Gereja
lainnya juga akan dibahas.

(2-1) Apakah yang Dimaksud dengan Orakel Allah?
Sebagaimana digunakan dalam tulisan suci, istilah orakel
paling tidak memiliki tiga arti yang berbeda. Penatua
Bruce R. McConkie memberikan penjelasan berikut:

1. Wahyu-wahyu yang diberikan Allah melalui para
nabi-Nya adalah orakel (Kisah Para Rasul 7:38; Roma 3:2;
Ibrani 5:12). Presidensi Utama diangkat “untuk mene-
rima penyampaian firman bagi seluruh gereja.” (A&P
124:126). Ketika wahyu atau firman ini diberikan
kepada orang, orang yang menerima diwajibkan secara
sungguh-sungguh untuk berjalan dalam terang sebagai-
mana yang telah dinyatakan dengan cara demikian.
“Dan biarkan mereka yang menerima firman yang
disampaikan Allah, suruhlah agar mereka berhati-hati
bagaimana mereka menganggapnya, supaya mereka
jangan menganggapnya remeh, dan karenanya dibawa
ke dalam hukuman, dan tersandung dan jatuh apabila
terjadi badai dan angin bertiup dan hujan turun dan
menghantam rumah mereka” (A&P 90:5).

2. Orang yang menerima wahyu atau firman Allah bagi
umat disebut orakel [hamba] Allah. (2 Samuel 16:23). Para
anggota Presidensi Utama, [dan] Dewan Dua Belas 
...—karena mereka diangkat dan didukung sebagai nabi,
pelihat, dan pewahyu bagi Gereja—dikenal sebagai
orang yang menyampaikan firman Allah. Mereka semua
yang mengkhotbahkan Injil memiliki kewajiban untuk
melakukannya melalui wahyu agar mereka sendiri, saat
mereka berkhotbah, bertindak sebagai orakel bagi
orang-orang yang mendengarkannya. “Jika ada orang
yang berbicara,” ujar Petrus, “baiklah ia berbicara sebagai
orang yang menyampaikan firman Allah” (1 Petrus 4:11).

3. Dalam arti yang umum, tempat sakral apa pun
dimana orakel [firman] diterima disebut sebagai orakel
[tempat kudus]. Dalam arti ini, bait suci adalah orakel,
dimana tempat yang maha kudus yang ada di dalam-
nya diperuntukkan khusus untuk tujuan itu (1 Raja-Raja
6:16; 8:6; 2 Tawarikh 4:20; Mazmur 28:2). Wahyu atau
firman kudus yang diberikan di tempat-tempat seperti
itu memastikan bahwa tempat itu pantas disebut seba-
gai tempat penyampaian firman Allah, yaitu rumah
dimana wahyu diterima (A&P 124:39) (Mormon Doctrine,
hlm. 547).

Orang yang mewakili Tuhan sebagai orakel yang hidup
didukung oleh para anggota Gereja sebagai nabi, peli-
hat, dan pewahyu.

(2-2) Apakah yang Dimaksud dengan Nabi?
Penatua Harold B. Lee mengajarkan bahwa “dalam arti
yang luas, seorang nabi adalah orang yang berbicara,
yang diilhami Allah untuk berbicara atas nama-Nya”
(“The Place of the Living Prophet, Seer, and Revelator,”
dalam Charge to Religious Educators, hlm. 107). Mengenai
Yesus Kristus, yang terbesar dari antara semua nabi,
Tuhan mengatakan kepada Musa, “Seorang nabi akan
Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka,
seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam
mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka
segala yang Kuperintahkan kepadanya” (Ulangan 18:18).
Itulah peran yang diberikan kepada setiap nabi yang
dipanggil oleh Allah.

Kepada Yohanes di Pulau Patmos, seorang utusan dari
Allah menyatakan, “kesaksian Yesus adalah roh
nubuat” (Wahyu 19:10). Nabi Joseph Smith menjelaskan
bahwa orang yang memiliki kesaksian terhadap Yesus
“memiliki roh nubuat, dan itu dimiliki oleh seorang
nabi” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, hlm. 269).
Oleh karena itu, seorang nabi adalah orang yang mela-
lui kuasa Roh Kudus mengetahui bahwa Yesus adalah
Kristus.

“Paulus berbicara mengenai hal ini [roh nubuat]
kepada orang-orang di Korintus, ‘Karena itu aku mau
meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang

“Kesaksian Yesus adalah roh nubuat” (Wahyu 19:10)
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berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata: “Terkutuklah
Yesus!” dan tidak ada seorang pun, yang dapat meng-
aku: [dan Nabi Joseph Smith mengatakan ini seha-
rusnya diterjemahkan tidak seorang pun dapat
mengetahui] “Yesus adalah Tuhan”, selain oleh Roh
Kudus’ (1 Korintus 12:3). Dengan kata lain, siapa pun
yang memiliki karunia yang melalui karunia tersebut
dapat menerima wahyu dari Allah, adalah orang yang
memiliki roh nubuat, kuasa wahyu, dan dengan kata lain
seorang nabi dalam lingkup tanggung jawab dan wewe-
nang yang diberikan kepadanya.” (Harold B. Lee, “The
Place of the Living Prophet, Seer, and Revelator,” dalam
Charge, hlm. 107).

Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan bahwa meski-
pun semua orang dapat memiliki karunia nubuat,
hanya ada satu orang yang merupakan nabi bagi selu-
ruh Gereja:

“Tentu saja, ada tingkat tanggung jawab dan wewenang
bagi nabi yang berbeda-beda. Setiap anggota Gereja
harus menjadi nabi untuk hal-hal yang berhubungan
dengan urusannya masing-masing. ‘Ah, kalau seluruh
umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi
Roh-Nya hinggap kepada mereka!’ adalah doa yang diu-
capkan oleh Musa (Bilangan 11:29). Nubuat adalah salah
satu karunia Roh yang berhak dimiliki oleh semua orang
suci (1 Korintus 12:10), dan para anggota Gereja yang
penuh iman dinasihati ‘usahakanlah dirimu untuk mem-
peroleh karunia untuk bernubuat’ (1 Korintus 14:39).

Akan tetapi, mereka yang memegang jabatan dalam
Gereja harus menjadi nabi baik untuk mengatur dirinya
sendiri maupun bagi organisasi yang dipimpinnya ....
Para anggota Presidensi Utama dan Dewan Dua Belas ...
semuanya didukung sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu
bagi Gereja. Wahyu baru apa pun untuk Gereja tentu
saja akan dipersembahkan kepada umat oleh Presiden
Gereja, karena dia adalah juru bicara bagi Allah di bumi
(A&P 21:1–7)” (Mormon Doctrine, hlm. 606).

Dalam menjelaskan pemanggilan para nabi yang diutus
Tuhan untuk memimpin Gereja, Penatua Bruce R.
McConkie mengatakan:

“Seorang nabi sejati adalah orang yang memiliki kesak-
sian terhadap Yesus; orang yang mengetahui melalui
wahyu pribadi bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah
yang hidup, dan bahwa Dia harus—atau telah—disalib-
kan bagi dosa-dosa dunia; orang yang kepadanya Allah
berbicara dan yang mengenali suara lembut Roh.
Seorang nabi sejati adalah orang yang memegang ima-
mat kudus; yang merupakan pemimpin yang sah; orang
yang memiliki kuasa dan wewenang dari Allah untuk
mewakili-Nya di bumi. Seorang nabi sejati adalah guru
kebenaran yang kepadanya kebenaran-kebenaran Injil
telah diwahyukan dan yang mempersembahkannya
kepada sesama manusia agar mereka dapat menjadi
ahli waris keselamatan di surga tertinggi. Seorang nabi
sejati adalah saksi, saksi yang hidup, orang yang
mengetahui, dan orang yang bersaksi. Nabi seperti itu,
bila diperlukan, menubuatkan mengenai masa depan
dan mewahyukan kepada manusia hal-hal yang diwah-
yukan Tuhan kepadanya” (The Mortal Messiah, 2:169).

(2-3) Apakah yang Dimaksud dengan Pelihat?
Seorang pelihat adalah orang yang melihat “hal-hal
yang tidak terlihat oleh mata biasa” (Musa 6:36).
Dengan melihat melalui “mata rohani” (Musa 1:11), seo-
rang pelihat memperoleh pengetahuan tentang kebe-
naran melampaui kemampuan yang dapat dimiliki oleh
penglihatan manusia lainnya. Dengan melihat melalui
penglihatan yang dibukakan Allah bagi “mata penger-
tian [nya]” (A&P 110:1; 76:12), seorang pelihat mampu
melihat apa pun yang berguna di masa lampau, seka-
rang, atau masa yang akan datang dan mampu menaf-
sirkan dan memperjelas kebenaran kekal. Henokh dan
Musa adalah contoh pelihat dalam tulisan suci (lihat
Musa 1:8–11, 27–29; 6:35–36; 7:21–67). Laporan dari
Kitab Mormon berikut ini mengajarkan beberapa kon-
sep penting mengenai peran seorang pelihat: 

“Maka Amon berkata kepadanya: Ya raja, aku dapat
dengan pasti mengatakan kepadamu tentang seseorang
yang dapat menerjemahkan catatan-catatan ini, karena
ia mempunyai sesuatu sehingga ia dapat melihat dan
menerjemahkan semua catatan dari jaman dahulu dan
hal itu adalah karunia Allah. Dan benda-benda itu dise-
but alat menerjemahkan dan tiada seorang pun dapat
melihat ke dalamnya, kecuali ia diperintahkan, jangan
sampai ia melihat hal yang tidak seharusnya dan ia
akan binasa. Dan barangsiapa diperintahkan untuk
melihat ke dalamnya, disebut pelihat.

Dan lihatlah, raja bangsa yang ada di negeri Zarahemla
itu ialah seorang yang diperintahkan untuk melakukan
hal-hal ini dan yang memperoleh karunia besar ini
dari Allah.

Dan raja itu mengatakan bahwa seorang pelihat adalah,
lebih besar daripada seorang nabi.

Dan Amon berkata bahwa seorang pelihat adalah seo-
rang pewahyu, juga seorang nabi, dan karunia yang
lebih besar ini tidak dapat dipunyai seorang manusia
pun, kecuali ia memiliki kuasa Allah, yang tidak dapat
dimiliki oleh seorang manusia pun, walaupun demi-
kian, seseorang dapat memiliki kuasa yang besar yang
dikaruniakan kepadanya dari Allah.

Tetapi seorang pelihat dapat mengetahui hal-hal yang
telah lampau dan juga hal-hal yang akan datang dan
melalui mereka segala hal akan diwahyukan, atau sebe-
tulnya, berbagai rahasia akan dinyatakan, hal-hal yang
tersembunyi akan dibuat terang, hal-hal yang tidak
diketahui akan diberitahukan oleh mereka dan mereka
juga akan memberitahukan tentang hal-hal yang dengan
cara lain tidak dapat diketahui” (Mosia 8:13–17).

Penatua Orson F. Whitney menjelaskan peran seorang
pelihat dengan cara berikut ini:

“Seorang pelihat adalah lebih besar daripada seorang
nabi [lihat Mosia 8:15]. Seseorang bisa menjadi nabi
tanpa menjadi pelihat; tetapi seorang pelihat pastilah
merupakan nabi—apabila yang dimaksud dengan ‘nabi’
tidak saja juru bicara, melainkan juga seorang yang ber-
nubuat. Joseph Smith adalah Nabi dan Pelihat.
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Pelihat adalah orang yang melihat. Tetapi yang dimaksud
di sini bukan penglihatan biasa. Karunia untuk melihat
adalah anugerah supernatural. Joseph adalah ‘seperti
Musa;’ dan Musa, yang melihat Allah dengan berha-
dapan muka, menjelaskan bagaimana dia melihat-Nya
melalui kata-kata ini: ‘Tetapi sekarang mataku sendiri
telah melihat Allah; tetapi bukan mata alamiahku,
melainkan mata rohaniku; sebab mata alamiahku tidak
akan dapat melihat Dia, sebab aku akan layu dan mati
di hadirat-Nya; tetapi kemuliaan-Nya berada di atasku;
dan aku melihat muka-Nya, sebab aku telah diubah di
hadapan-Nya’ [Musa 1:11]. Demikianlah kesaksian yang
diberikan oleh seorang Pelihat di zaman dahulu, sebagai-
mana diungkapkan oleh seorang Pelihat di Zaman Akhir
[Joseph Smith]” (Saturday Night Thoughts, hlm. 39–40).

(2-4) Apakah yang Dimaksud dengan Pewahyu?
Raja Nebukadnezar dari Babel di zaman dahulu
memiliki mimpi yang tidak dapat ditafsirkannya (lihat
Daniel 2:1–13). “Maka rahasia [mimpi] itu disingkapkan
kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam” (Daniel
2:19), dan Daniel mengatakan kepada raja bahwa “Allah
yang menyingkapkan rahasia-rahasia; Ia telah memberi-
tahukan [kepada tuanku Raja Nebukadnezar] apa yang
akan terjadi pada hari-hari yang akan datang” (Daniel
2:28). Allah menyingkapkan rahasia-rahasia-Nya
kepada seorang pewahyu, yang selanjutnya dapat
mewahyukan kebenaran-kebenaran itu kepada orang
lain. Penatua John A. Widtsoe menjelaskan fungsi dari
seorang pewahyu:

“Seorang pewahyu menyingkapkan, melalui bantuan
dari Tuhan, sesuatu yang sebelumnya belum diketahui.
Hal itu bisa saja dalam bentuk kebenaran baru atau
kebenaran yang telah terlupakan, atau penerapan yang
baru atau yang sudah dilupakan terhadap kebenaran
yang sudah diketahui untuk kebutuhan manusia.
Pewahyu selalu berhubungan dengan kebenaran, kebe-

naran yang pasti (A&P 100:11) dan wahyu itu selalu
datang dengan persetujuan dari ilahi. Wahyu dapat
diterima melalui berbagai cara, tetapi selalu dengan
keyakinan sebelumnya bahwa pewahyu tersebut telah
menjalani hidup dan berperilaku sesuai atau selaras
dengan roh wahyu ilahi, roh kebenaran, dan dengan
demikian mampu menerima pesan-pesan ilahi”
(Evidences and Reconciliations, hlm. 258).

Yusuf yang dijual ke Mesir bertindak sebagai pewahyu
ketika dia menafsirkan mimpi juru minuman dan juru
roti (lihat Kejadian 40) dan ketika dia menyingkapkan
kepada Firaun penafsiran mimpinya (lihat Kejadian
41:1–36).

(2-5) Allah Memilih para Nabi, Pelihat, dan Pewahyu-
Nya dan Memberi Mereka Wewenang
Kerajaan Allah adalah teokrasi, artinya bahwa semua
wewenang dalam kerajaan terpusat pada Allah Yang
Mahakuasa, Bapa roh kita. Allah mendelegasikan
kepada manusia kuasa dan wewenang untuk bertindak
atas nama-Nya, dan kita menyebut kuasa dan wewe-
nang ini imamat. Nabi yang hidup, pelihat, dan pewahyu
memiliki imamat ini, yang telah menerimanya dari
Allah. Nabi Joseph Smith menulis, “Imamat tersebut
[Imamat Melkisedek] adalah hukum teokrasi yang sem-
purna, dan berfungsi sebagai simbol Allah untuk mem-
berikan hukum-hukum kepada manusia, melayani
putra dan putri Adam yang tak terhitung banyaknya”
(Teachings, hlm. 322). Oleh karena itu, imamat adalah
pemerintahan dari Allah. Kuasa untuk memberikan
hukum, melayani, dan menghakimi hanya dimiliki oleh
Allah saja. Dia memilih dan menahbiskan nabi-nabi-Nya
yang hidup, pelihat, dan pewahyu (lihat Keluaran 3:10;
Musa 6:26–27; Yeremia 1:5; Yohanes 15:16). Tidak ada
seorang pun yang dapat melaksanakan peran sebagai
nabi, pelihat, dan pewahyu ini bagi dirinya sendiri (lihat
Ibrani 5:4; Keluaran 28:1).

Penatua Parley P. Pratt menjelaskan bahwa “kuasa
legislatif, yudikatif, dan eksekutif ada pada-Nya. Dia
mewahyukan hukum-hukum, dan dia memilih, atau
mengangkat para pejabat; dan memiliki hak untuk
menegur, mengoreksi, atau bahkan mencopot mereka
sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, komu-
nikasi yang terus-menerus melalui wahyu langsung di
antara Dia dan gereja-Nya adalah perlu. Sebagai contoh
yang pernah terjadi mengenai fakta ini dapat kita lihat
dalam contoh di sepanjang zaman sebagaimana dicatat
dalam tulisan suci.

Tata cara pemerintahan ini dimulai di Eden. Allah
mengangkat Adam untuk memerintah bumi, dan mem-
berikan hukum-hukum kepadanya.

Tata cara ini dilanjutkan berdasarkan suksesi secara
tetap dari Adam ke Nuh; dari Nuh ke Melkisedek,
Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Samuel, para
nabi, Yohanes, Yesus dan para nabi-Nya. Semuanya, dan
setiap dari mereka dipilih oleh Tuhan, dan bukan oleh
manusia” (“Proclamation: To the Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints: Greeting,” Millennial Star, Maret
1845, hlm. 150).

Orson F. Whitney menjelaskan peran seorang pelihat
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Tuhan memberikan kepada para nabi, pelihat, dan
pewahyu-Nya wewenang dan kunci-kunci keimamatan
yang mereka butuhkan untuk bertindak atas nama-Nya.
Kunci-kunci tersebut adalah hak untuk membentuk pre-
sidensi. Presiden Joseph F. Smith menulis:

“Adalah perlu bahwa setiap tindakan yang dilaksana-
kan berdasarkan wewenang ini dilakukan pada saat
dan waktu yang tepat, dengan cara yang benar, dan
sesuai dengan tata cara yang semestinya. Kuasa untuk
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini mencakup kunci-
kunci imamat. Dalam kepenuhannya, kunci-kunci ini
dipegang oleh satu orang pada suatu saat tertentu,
yaitu oleh nabi dan presiden Gereja. Dia dapat mende-
legasikan bagian mana pun dari kuasa ini kepada orang
lain, dalam hal mana orang tersebut memegang kunci-
kunci untuk pekerjaan tertentu yang didelegasikan ter-
sebut” (Gospel Doctrine, hlm. 136).

Tentu saja, anggota Gereja memiliki hak untuk melaku-
kan pemungutan suara (lihat A&P 20:65–66; 26:2); yaitu
mereka memperlihatkan kesediaan atau ketidaksediaan
mereka untuk dipimpin oleh orang-orang yang dipilih
untuk memimpin mereka, tetapi mereka tidak berhak
mencalonkan atau membebastugaskan mereka.
Pencalonan dan pembebastugasan ini dilakukan oleh
pejabat yang lebih tinggi. Penatua Parley P. Pratt mem-
berikan penjelasan berikut mengenai asas ini:

“Mereka [anggota Gereja] sejak awal tidak menganuge-
rahkan wewenang, dan juga mereka tidak mengambil-
nya; sebagai contoh, jemaat tidak memilih Dua Belas
Rasul Yesus Kristus, dan mereka juga tidak dapat men-
cabut mereka dari jabatan kerasulan melalui pemu-
ngutan suara.

Sebagaimana pemerintahan kerajaan di zaman dahulu
ada, kini pemerintahan kerajaan tersebut telah dipulih-
kan. Orang tidak memilih rasul dan Nabi modern
Joseph Smith yang agung itu, melainkan Allah yang
memilihnya dengan cara yang sama seperti Dia telah
memilih nabi-nabi lain sebelum dia, yaitu melalui peng-
lihatan terbuka, dan melalui suara-Nya sendiri dari
surga” (“Proclamation: To the Church,” hlm. 150).

Melalui asas pemungutan suara, para anggota Gereja
juga memberikan tanda penerimaan mereka terhadap
wahyu-wahyu yang dijadikan tulisan suci. Namun,
mereka tidak dapat menghapuskan wahyu-wahyu yang
diberikan kepada seorang nabi.

(2-6) Saat ini, Hanya Presidensi Utama dan Kuorum
Dua Belas yang Merupakan Nabi, Pelihat, dan
Pewahyu
Meskipun Gereja memiliki banyak orang yang melayani
sebagai “Pembesar Umum”, hanya Presidensi Utama
dan anggota Kuorum Dua Belas Rasul yang didukung
sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Diagram berikut ini
menggambarkan perbedaan tersebut:

Karena harus ada tata tertib di Gereja, maka hanya satu
orang sekali waktu yang melayani sebagai nabi, pelihat,
dan pewahyu bagi seluruh Gereja. Dia diberi peran unik
dan “endowmen rohani khusus.” Presiden J. Reuben
Clark, Jr., membahas karunia yang diberikan kepada ber-
bagai Pembesar Umum Gereja:

“Haruslah ditekankan bahwa sejumlah Pembesar
Umum diberi tugas pemanggilan khusus; mereka
memiliki karunia khusus; mereka didukung sebagai
nabi, pelihat, dan pewahyu, yang memberi mereka
endowmen rohani khusus dalam hal yang berhubungan
dengan tugas mereka mengajar umat. Mereka memiliki
hak, kuasa, dan wewenang untuk menyatakan pikiran
dan kehendak Allah bagi umat-Nya, sesuai dengan
semua kuasa dan wewenang yang dimiliki Presiden
Gereja. Beberapa Pembesar Umum lainnya tidak diberi
endowmen rohani khusus dan wewenang ini dalam
pengajaran mereka; mereka memiliki batasan, dan
batasan terhadap kuasa dan wewenang mereka dalam
mengajar berlaku bagi setiap pejabat dan anggota
Gereja lainnya, karena tidak satu pun dari mereka
diberi endowmen rohani sebagai nabi, pelihat, dan
pewahyu. Selain itu ... Presiden Gereja memiliki endow-
men rohani khusus dan lebih lanjut dalam mengajar
anggota Gereja, karena dia adalah Nabi, Pelihat, dan
Pewahyu bagi seluruh Gereja” (“When Are Church
Leader’s Words Entitled to Claim of Scripture?” Church
News, 31 Juli 1954, hlm. 9–10).

Dalam Ajaran dan Perjanjian Tuhan secara khusus
menunjuk Presiden Gereja sebagai nabi, pelihat, dan
pewahyu: “Dan lagi, merupakan kewajiban seorang
presiden atas jabatan Imamat Tinggi adalah untuk
mengetahui atas seluruh Gereja dan menjadi seperti
Musa—Lihatlah, inilah kebijaksanaan; ya, untuk menjadi
seorang pelihat, pewahyu, penerjemah dan nabi, dan
untuk memperoleh semua karunia dari Allah yang dia-
nugerahkan-Nya ke atas kepala gereja” (A&P 107:91–92).

(2-7) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Tulislah sebuah paragraf yang mengungkapkan pera-
saan Anda mengenai perlunya nabi, pelihat, dan
pewahyu.

2. Baca dan tandai atau rujuk silangkan ayat-ayat suci
berikut ini yang memperlihatkan bahwa Allah selalu
memilih dan memanggil para nabi-Nya: Kejadian
6:13–22; 12:1; 17:1; 26:1–5; Keluaran 3:1–10; Yosua 1:1–2;
Yesaya 6:1, 8–9; Yeremia 1:4–10; Yehezkiel 1:26–2:5;
Yunus 1:1–2; Lukas 6:13; Yohanes 15:16; Kisah Para
Rasul 13:1–3.

Presidensi Utama
Kuorum Dua Belas

Kuorum Pertama Tujuh Puluh
Keuskupan Ketua

Nabi, 
Pelihat, dan 
Pewahyu

Pembesar Umum
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3. Pelajarilah nama-nama semua orang yang merupakan
nabi, pelihat, dan pewahyu di Gereja zaman sekarang.

4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
(a) Mengapa kita harus mengandalkan nabi, pelihat,
dan pewahyu dan mengikuti nasihat mereka, bukan
nasihat orang lain? (b) Apakah yang diajarkan Mosia
8:13–17 mengenai hubungan antara fungsi seorang peli-
hat dan nabi atau pewahyu? (c) Hak istimewa apakah
yang dapat digunakan oleh seorang pelihat? (lihat
Joseph Smith 2:35; Mosia 8:13; 28:13–16). (d) Apakah
yang diajarkan tulisan suci berikut ini mengenai
hubungan antara Presidensi Utama, Kuorum Dua Belas,
Kuorum Pertama Tujuh Puluh, dan Keuskupan Ketua:
A&P 68:14–20; 107:22–26, 33–34; 120:1; 124: Joseph F.
Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang
Telah Mati–139?

Kutipan berikut ini dari Presiden Joseph Fielding Smith
memperjelas Ajaran dan Perjanjian 107:24–26:

“Ketika Presidensi Utama dibubarkan, Dua Belas Rasul
menjadi kuorum pemimpin Gereja sampai Presidensi
kembali dibentuk, dan selama masa ini mereka pada
dasarnya adalah Presidensi Gereja—kuorum pemimpin.
Apabila karena situasi tertentu kedua kuorum ini harus
dibubarkan, maka diperlukan Tujuh Puluh untuk
menertibkan Gereja dan mereka akan menjadi kuorum
pemimpin.

Menurut saya, haruslah ditekankan bahwa para Rasul
tidak bisa memiliki wewenang yang sama dengan
Presidensi setelah Presidensi Utama diorganisasi secara
penuh dan benar. Tidak boleh ada dua pemimpin—atau
tiga pemimpin—yang memiliki wewenang yang sama
pada saat yang bersamaan, karena itu akan menyebab-
kan terjadinya kebingungan” (“The First Presidency and
the Council of the Twelve,” Improvement Era, November
1966, hlm. 979).
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Nabi yang Hidup
Tuhan memberikan kepada salah seorang dari nabi,
pelihat, dan pewahyu di bumi pemanggilan yang lebih
tinggi daripada semua pemanggilan lainnya. Dia
memimpin seluruh jemaat dan merupakan “Presiden
Imamat Tinggi Gereja” (A&P 107:65). Dia adalah juru
bicara Tuhan bagi Gereja dan bagi seluruh dunia.

“Orang yang bukan anggota gereja ini mungkin tidak
dapat memahami makna penting yang terkandung
dalam pelayanan seorang nabi. Bahkan ada Orang Suci
Zaman Akhir yang belum memahaminya. Tetapi
Presiden Gereja sesungguhnya adalah seorang nabi
yang dibangkitkan di zaman ini untuk memberikan
bimbingan yang diilhami, tidak saja kepada para Orang
Suci Zaman Akhir, tetapi juga kepada seluruh umat
manusia di mana pun mereka berada” (Mark E. Petersen,
dalam Conference Report, April 1972, hlm. 15; atau
Ensign, Juli 1972, hlm. 40).

Karena pemanggilannya yang begitu mulia, penting
untuk memahami peran nabi yang hidup dan perlunya
kita mengikuti bimbingannya. Apakah yang telah diu-
capkan Tuhan mengenai para nabi-Nya? Seberapa
seringkah nabi yang hidup menerima wahyu, dan
bagaimanakah wahyu-wahyu ini diungkapkan kepada
orang lain? Apakah hubungan antara nabi yang hidup
dengan Gereja Tuhan? Apakah Tuhan akan bersedia
membiarkan gereja-Nya dibimbing oleh seorang nabi
yang akan menyesatkan kita? Jawaban terhadap perta-
nyaan-pertanyaan ini memberi kita pengetahuan yang
dapat kita gunakan untuk memperoleh kehidupan kekal
dalam kerajaan Allah.

(3-1) Wahyu kepada Nabi yang Hidup adalah
Landasan Agama yang Benar
Presiden John Taylor menulis bahwa “asas wahyu seka-
rang ... adalah landasan utama agama kita” (dalam
Journal of Discourses, hlm. 371). Dari Nabi Amos muncul
pernyataan bahwa “sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat
sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya kepada
hamba-hamba-Nya, para nabi” (Amos 3:7). Pernyataan
ini dijelaskan oleh Penatua LeGrand Richards yang
mengatakan, “Tuhan belum pernah melakukan suatu
pekerjaan apa pun yang telah diakui-Nya tanpa seorang
nabi sebagai pemimpinnya” (dalam Conference Report,
Oktober 1975, hlm. 75; atau Ensign, November 1975,
hlm. 50).

“Singkatnya, Allah tidak bekerja tanpa melalui para
nabi. Belum pernah ada satu masa sekalipun dalam
sejarah Gereja sejak Adam hingga semua masa kelegaan
Dia bekerja dengan umat-Nya tanpa bekerja melalui
para nabi-Nya. Itu merupakan salah satu asas dasar Injil
Tuhan Yesus Kristus: Allah hanya akan bekerja melalui
para nabi” (Mark E. Petersen, “A Man Must Be Called of
God,” dalam Speeches of the Year, 1979, hlm. 180).

Presiden Spencer W. Kimball memberikan kesaksian
bahwa Tuhan membimbing gereja-Nya dari hari ke hari
melalui wahyu kepada nabi-Nya yang hidup. Dia mem-
peringatkan para Orang Suci bahwa mereka tidak boleh
menolak nabi yang hidup, seperti yang dilakukan oleh
orang-orang suci di zaman dahulu karena pesan mereka
tidak datang dengan cara yang dramatis:

“Saya bersaksi kepada dunia sekarang bahwa lebih dari
satu setengah abad yang silam ... surga sekali lagi telah
dibukakan, dan sejak saat itu wahyu-wahyu telah
datang secara berkelanjutan ....

Sejak hari yang penting tahun 1820 itu, tulisan suci tam-
bahan terus datang, termasuk banyak wahyu penting
yang tercurah dalam aliran yang tak henti-hentinya dari
Allah kepada para nabi-Nya di bumi ....

... kami bersaksi kepada dunia bahwa wahyu berlanjut
dan bahwa lemari besi dan arsip-arsip Gereja berisi
wahyu-wahyu ini yang datang setiap bulan dan setiap
hari. Kami bersaksi juga bahwa sejak Gereja Yesus
Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir diorgani-
sasi pada tahun 1830, terdapat seorang nabi yang diakui
Allah dan umat-Nya, dan akan terus ada seorang nabi
selama waktu masih berlanjut, yang akan terus menaf-
sirkan pikiran dan kehendak Tuhan.

Sekarang, kata peringatan: Marilah kita tidak membuat
kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di
zaman dahulu. Banyak aliran keagamaan di zaman
sekarang percaya kepada Abraham, Musa, dan Paulus,
tetapi menolak untuk memercayai nabi-nabi zaman
sekarang. Orang-orang di zaman dahulu juga dapat
menerima nabi-nabi yang hidup di zaman sebelum

Mark E. Petersen mengatakan, “Allah tidak bekerja kecuali melalui 
para nabi”
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mereka, tetapi mencela dan mengutuk nabi-nabi yang
hidup di zaman mereka sendiri.

Di zaman kita, sebagaimana halnya di zaman dahulu,
banyak orang berharap bahwa apabila ada wahyu maka
wahyu tersebut harus datang dengan cara yang sangat
mengilhami dan menakjubkan. Bagi kebanyakan orang,
wahyu yang banyak diterima di zaman Musa, di zaman
Joseph, dan di zaman kita sendiri sulit diterima—
wahyu-wahyu yang datang kepada para nabi dalam
bentuk perasaan yang dalam dan pasti, yang masuk ke
dalam pikiran dan hati nabi bagaikan embun dari surga
atau bagaikan fajar yang memecah kegelapan malam. 

Karena mengharapkan wahyu yang datang secara
menakjubkan, orang mungkin tidak menyadari sepe-
nuhnya bahwa komunikasi yang diwahyukan mengalir
secara terus-menerus. Saya menyatakan hal ini tidak
saja dalam segala kerendahan hati saya, tetapi juga
melalui kuasa dan kekuatan kesaksian yang membara
di dalam jiwa saya, bahwa dari Nabi Pemulihan ke nabi
di zaman kita sendiri, jalur komunikasi tidak terputus,
wewenang berlanjut, terang yang benderang dan
menembus terus bersinar. Bunyi suara Tuhan adalah
imbauan yang terus memohon dan bergemuruh. Karena
selama hampir satu setengah abad tidak terdapat gang-
guan apa pun.

Manusia tidak perlu harus berdiri sendiri. Setiap orang
yang penuh iman dapat memiliki ilham bagi kerajaan
terbatasnya masing-masing. Tetapi Tuhan pasti memang-
gil nabi-nabi di zaman sekarang dan mewahyukan raha-
sia-Nya kepada mereka sebagaimana yang Dia lakukan
di masa lampau, Dia lakukan di masa sekarang, dan
akan Dia lakukan di masa datang: karena demikianlah
caranya” (dalam Conference Report, April 1977, hlm.
114–115; atau Ensign, Mei 1977, hlm. 78).

Mereka yang ingin mengikuti Juruselamat dan disela-
matkan dari tipu daya dan cara berpikir musuh yang
menyesatkan akan mengikuti nabi-nabi Tuhan, karena
“Juruselamat memerintah di tengah-tengah para Orang
Suci zaman sekarang melalui wahyu yang terus-mene-
rus” (Howard W. Hunter, dalam Conference Report,
April 1981, hlm. 88; atau Ensign, Mei 1981, hlm. 65).

(3-2) Adalah Sangat Penting Memahami Pentingnya
Seorang Nabi yang Hidup
Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan beberapa nabi zaman
dahulu lainnya ditolak oleh sebagian besar orang yang
mereka layani. Hal yang sama terjadi terhadap banyak
nabi dalam Kitab Mormon. Nabi Samuel mengatakan
kepada orang-orang Nefi:

“Ya, celakalah bangsa ini karena waktu yang sekarang
telah tiba, bahwa kamu telah mengusir para nabi dan
mencemoohkan mereka dan melemparkan batu kepada
mereka dan membunuh mereka serta melakukan segala
macam kedurhakaan kepada mereka, bahkan seperti
yang dilakukan orang-orang pada masa lampau.

Maka apabila kamu berbicara, kamu mengatakan: Jika
kami hidup pada masa leluhur kami dahulu kala, kami
tidak akan membunuh para nabi itu, kami tidak akan
merejam mereka dan mengusir mereka.

Lihatlah, kamu lebih buruk daripada mereka karena
sebagaimana Tuhan itu hidup, jika seorang nabi datang
di antara kamu, dan memaklumkan firman Tuhan kepa-
damu, yang mempersaksikan tentang dosa-dosa serta
kedurhakaanmu, kamu marah kepadanya dan mengu-
sirnya dan mencari segala macam jalan untuk membina-
sakannya. Ya, kamu akan mengatakan bahwa ia adalah
seorang nabi palsu dan bahwa ia adalah seorang ber-
dosa, dan dari iblis, karena ia bersaksi bahwa perbuat-
anmu adalah jahat” (Helaman 13:24–26).

Banyak orang di zaman kita sendiri juga menghormati
nabi-nabi zaman yang lalu tetapi menolak untuk mene-
rima nabi yang telah diutus Tuhan untuk membimbing
mereka di zaman sekarang. Presiden Harold B. Lee
menceritakan dua insiden yang menggambarkan kecen-
derungan ini:

“Saya memiliki seorang teman bankir di New York.
Bertahun-tahun yang lalu ketika saya bertemu dengan-
nya di perusahaan tempat dia bekerja bersama Presiden
Jacobson, yang waktu itu memimpin Misi Negara-
Negara Bagian Timur, mengadakan pembahasan yang
cukup panjang. Presiden Jacobson sudah memberinya
sejilid Kitab Mormon yang telah dibacanya, dan dia ber-
bicara dengan sangat bersemangat mengenai apa yang
dia sebut sebagai ‘filosofi yang luar biasa.’ Menjelang
akhir kunjungan kami dia menawarkan untuk mengan-
tar kami pergi ke rumah misi dengan menggunakan
mobil limousine-nya, dan kami menerimanya. Dalam
perjalanan, saat dia berbicara mengenai Kitab Mormon
dan penghargaannya terhadap ajaran-ajaran yang ter-
kandung di dalamnya, saya berkata, ‘Kalau begitu,
mengapa Anda tidak berbuat sesuatu mengenai hal itu?
Jika Anda menerima Kitab Mormon, lalu apa yang
menahan Anda? Mengapa Anda tidak menjadi anggota
Gereja? Mengapa Anda tidak menerima Joseph Smith,
sebagai seorang Nabi?’

Dan dia berkata, dengan ucapan yang telah dipikirkan
dengan sangat matang dan hati-hati, ‘Saya pikir alasan
yang sebenarnya adalah bahwa Joseph Smith terlalu
dekat dengan saya. Seandainya saja dia hidup dua ribu
tahun yang lalu, saya rasa saya akan percaya. Tetapi
karena dia sedemikian dekat, saya pikir itulah alasan
mengapa saya tidak dapat menerima dia sebagai seo-
rang nabi.’

Dengan kata lain orang muda ini mengatakan, ‘Saya
percaya pada para nabi yang telah meninggal yang
hidup ribuan tahun yang lalu, tetapi sangat sulit bagi
saya untuk memercayai nabi yang hidup.’ Sikap seperti
itu juga dimiliki orang lain terhadap Allah. Mengatakan
bahwa surga sudah tertutup dan tidak ada lagi wahyu
di zaman sekarang sama saja dengan mengatakan
bahwa kita tidak memercayai Kristus yang hidup, atau
Allah yang hidup di zaman sekarang—kita percaya
pada nabi yang sudah lama meninggal dan pergi. Oleh
karena itu, istilah nabi yang hidup ini memiliki makna
yang sangat penting ....

Bertahun-tahun yang lalu ketika saya melayani sebagai
misionaris muda, saya mengunjungi Nauvoo dan
Carthage bersama presiden misi saya, dan kami menga-
dakan pertemuan misionaris di ruang tahanan di mana

13



Joseph dan Hyrum menemui ajalnya. Presiden misi men-
ceritakan peristiwa bersejarah yang menuntun pada
kemartiran mereka, dan kemudian dia mengakhiri cerita-
nya dengan pernyataan yang memiliki makna yang
sangat penting. Dia berkata, ‘Ketika Nabi Joseph Smith
mati syahid, ada banyak Orang Suci yang mengalami
kematian secara rohani bersama Joseph.’ Demikian pula
dengan Brigham Young, demikian pula dengan John
Taylor. Dan di zaman sekarang Anda memiliki orang-
orang yang masih mengutip dari apa yang diduga seba-
gai wahyu dari John Taylor. Kalaupun dia memang
memiliki wahyu, apakah wahyu itu memiliki lebih
banyak wewenang daripada sesuatu yang diucapkan
oleh Presiden McKay di masa sekarang? Mengertikah
Anda maksud saya? Sejumlah anggota Gereja mati secara
rohani bersama Wilford Woodruff, bersama Lorenzo
Snow, bersama Joseph F. Smith, bersama Heber J. Grant,
bersama George Albert Smith. Kita pun memiliki kesu-
litan yang sama di masa sekarang—ada orang yang ber-
sedia memercayai seseorang yang sudah meninggal dan
pergi serta menerima ucapannya lebih berwenang dari-
pada perkataan yang diucapkan oleh seorang nabi yang
hidup yang memimpin di masa sekarang” (“The Place of
the Living Prophet, Seer, and Revelator,” dalam Charge to
Religious Educators, hlm. 105, 107).

Penatua Spencer W. Kimball mengatakan bahwa “bah-
kan di Gereja banyak yang cenderung memperindah
makam para nabi zaman dahulu dan merajam secara
mental nabi-nabi yang hidup” (“... To His Servants the
Prophets,” Instructor, Agustus 1960, hlm. 257; lihat juga
Matius 23:29–30, 34). Akan lebih baik apabila kita meng-
ajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri pertanyaan
yang sama seperti yang diajukan oleh Penatua Kimball
ketika dia mengatakan, “Apakah Anda juga memba-
ngun makam bagi nabi-nabi yang sudah mati dan
kuburan bagi orang-orang yang sudah lama meninggal
dan tidak menghargai nabi-nabi yang hidup?” (dalam
Conference Report, Oktober 1949, hlm. 123).

Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan asas penting
bahwa kita harus memusatkan perhatian kita terlebih
dahulu pada nabi yang hidup. Dia mengatakan, “Nabi
yang paling penting, sepanjang yang menyangkut Anda
dan saya, adalah nabi yang masih hidup di masa dan
zaman kita yang kepadanya Tuhan saat ini mewahyu-
kan kehendak-Nya bagi kita” (“Fourteen Fundamentals
in Following the Prophet,” dalam Speeches of the Year,
1980, hlm. 27).

(3-3) Nabi yang Hidup Memiliki Semua Kunci
Imamat Kudus
Sebagai imam besar ketua bagi Allah di bumi, nabi
yang hidup memegang kunci-kunci untuk mengatur
pekerjaan Tuhan.

“Kunci-kunci ini adalah hak presidensi; kunci-kunci ini
adalah kuasa dan wewenang untuk memerintah dan
mengatur semua urusan Tuhan di bumi. Mereka yang
memegang kunci ini memiliki kuasa untuk memerintah
dan mengendalikan cara orang lainnya dapat melayani
dalam keimamatan” (Joseph Fielding Smith, dalam
Conference Report, April 1972, hlm. 98; atau Ensign, Juli
1972, hlm. 87).

Nabi memiliki kuasa, karunia, dan berkat-berkat yang
memungkinkan dia memimpin dalam jabatan atau
fungsi apa pun yang berhubungan dengan Gereja (lihat
A&P 46:29; 107:91–92).

“Kepada Presiden Gereja, Yang Mahakuasa menganuge-
rahkan jabatan tertinggi dan karunia terbesar yang dapat
diterima oleh manusia fana. Dia adalah pemimpin kera-
jaan Allah di bumi, pejabat tertinggi Gereja, ‘Presiden
Imamat Tinggi Gereja; atau, dengan kata lain, Imam
Besar Pimpinan yang mengetuai Imamat Tinggi Gereja’
(A&P 107:65–66). Tugasnya adalah ‘untuk mengetuai atas
seluruh gereja dan menjadi seperti Musa—Lihatlah, ini-
lah kebijaksanaan; ya, untuk menjadi seorang pelihat,
pewahyu, penerjemah dan nabi, dan untuk memperoleh
semua karunia dari Allah yang dianugerahkan-Nya ke
atas kepala gereja. (A&P 107:91–92; 21:1).

Ia adalah satu-satunya orang di bumi yang pada waktu
yang sama memegang dan melaksanakan kunci-kunci
kerajaan dalam kegenapannya (A&P 132:7). Melalui
wewenang yang dipercayakan kepadanya, semua tata
cara Injil dilaksanakan, semua pengajaran tentang
kebenaran keselamatan disahkan, dan melalui kunci-
kunci yang dipegangnya, keselamatan itu sendiri
tersedia bagi manusia di zamannya” (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, hlm. 591–592).

Kunci-kunci imamat telah diberikan kepada para nabi
modern dari para nabi zaman dahulu. Adam, leluhur
agung kita dan bapa pertama di bumi, adalah orang
pertama yang memegang kunci-kunci imamat kudus.
Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa “Imamat per-
tama kali diberikan kepada Adam; dia memperoleh
panggilan dalam Presidensi Utama, dan memegang
kunci-kunci keimamatan dari generasi ke generasi”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, hlm. 157). Adam
selanjutnya menurunkan wewenangnya kepada ketu-
runannya (lihat Wilford Woodruff, dalam Journal of

Gordon B. Hinckley berbicara mengenai rantai kunci-kunci dan
wewenang yang tidak terputus
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Discourses, 16:264), dan sebagai akibatnya “terdapat ran-
tai wewenang dan kuasa dari Adam hingga ke masa
sekarang” (Teachings, hlm.191).

Imamat dan kunci-kuncinya telah datang kepada kita di
zaman sekarang melalui tata cara yang benar. Joseph
Smith menerima kunci-kunci dari para Rasul Yesus,
Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang menerimanya
langsung dari Yesus (lihat Matius 16:19; 18:1, 18; A&P
27:12–13). Para pemegang kunci-kunci imamat lainnya
di zaman dahulu juga datang kepada Joseph Smith dan
menganugerahkan wewenang mereka (lihat A&P
110:11–16; 128:20–21).

Kunci-kunci dan wewenang yang sama yang diberikan
kepada Joseph Smith telah diturunkan kepada setiap
Presiden Gereja yang menggantikannya. 

“Wewenang yang sama dengan yang dipegang Joseph,
kunci-kunci dan kuasa yang sama itu, yang merupakan
inti sesungguhnya dari hak yang diberikan kepadanya
oleh ilahi untuk memimpin, dia anugerahkan kepada
Dua Belas Rasul dengan Brigham Young sebagai
pemimpinnya. Sejak saat itu setiap presiden Gereja
menduduki jabatan yang paling tinggi dan kudus itu
dari Dewan Dua Belas. Setiap dari orang-orang ini telah
diberkati dengan roh dan kuasa wahyu dari ketinggian.
Rantai wewenang ini tidak pernah putus sejak dari
Joseph Smith, Jr., hingga ke Spencer W. Kimball.
Mengenai hal itu, saya memberikan kesaksian yang
khidmat di hadapan Anda hari ini. Gereja ini dibangun
dengan berlandaskan firman nubuat dan wahyu yang
pasti—dibangun, seperti yang ditulis oleh Paulus
kepada orang Efesus, ‘di atas dasar para rasul dan nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru’ (Efesus
2:20)” (Gordon B. Hinckley dalam Conference Report,
April 1981, hlm. 27–28; atau Ensign, Mei 1981, hlm. 22).

Penatua Mark E. Petersen menekankan bahwa kepemi-
likan kunci-kunci imamat tersebut adalah suatu tanda
yang pasti yang dimiliki oleh seorang nabi yang benar:
“Joseph Smith memperjelas hal ini bahwa KUNCI-
KUNCI keimamatan adalah penting bagi siapa pun
yang melayani sebagai nabi Allah. Orang yang memiliki
kunci-kunci tersebut harus memiliki wewenang ilahi
atau kata-kata yang diucapkannya tidak sah. Dia harus
dipanggil oleh ilahi dan diberi tanggung jawab sah, atau
kalau tidak dia tidak memenuhi syarat.

Nabi-nabi palsu telah bermunculan di sepanjang zaman,
dan bahkan di zaman sekarang pun. Tidak satu pun
dari mereka yang memiliki KUNCI-KUNCI wewenang
ilahi, dan dengan tidak memiliki kunci-kunci seperti itu
maka mereka ibarat gong yang berkumandang dan
canang yang bergerincing ....

Nabi-nabi Allah yang benar memiliki kunci-kunci ilahi
dan hak untuk menggunakannya ....

... tanda pasti yang dimiliki nabi yang benar adalah
bahwa dia memegang KUNCI-KUNCI penunjukan dari
ilahi, yang diberikan kepadanya sesuai dengan tata cara
yang ditentukan dalam tulisan suci” (For Righteousness
Sake, hlm. 59–60).

(3-4) Semua Pemimpin Lainnya di Gereja Melayani
di Bawah Pengarahan Nabi yang Hidup
“Allah mengatakan, dengan menjabarkan hubungan
yang Dia miliki dengan Musa, dan hubungan antara
Harun dengan Musa: ‘Maka engkau harus berbicara
kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulut-
nya [Harun]; Aku akan menyertai lidahmu, ... dan
mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu laku-
kan ... ia akan menjadi penyambung lidahmu dan eng-
kau akan menjadi seperti Allah baginya’ (Keluaran
4:15–16).

Menurut saya, itu adalah hubungan yang jelas sebagai-
mana yang dapat Anda temukan di mana pun—
hubungan nabi Tuhan dan Presiden Gereja, nabi,
pelihat, dan pewahyu, dengan orang-orang di antara
kita yang dapat mereka berikan pendelegasian wewe-
nang” (Harold B. Lee, “The Place of the Living Prophet,
Seer, and Revelator,” dalam Charge, hlm. 108).

Kepada Oliver Cowdery, Penatua Kedua Gereja, Tuhan
mengatakan:

“Lihatlah Aku berfirman kepadamu, Oliver, bahwa akan
diberikan kepadamu, bahwa engkau akan didengar oleh
gereja dalam hal apa pun yang akan engkau ajarkan
kepada mereka melalui Penghibur, mengenai wahyu
dan perintah yang telah Aku berikan.

Tetapi lihatlah, sesungguh-sungguhnya Aku berfirman
kepadamu, tidak seorang pun akan ditunjuk untuk
menerima perintah-perintah dan wahyu-wahyu dalam
gereja ini kecuali hamba-Ku Joseph Smith Jr. karena dia
menerimanya seperti Musa.

Dan engkau harus menaati hal-hal yang akan Aku beri-
kan kepadanya, bahkan seperti Harun untuk menyata-
kan dengan penuh iman perintah serta wahyu, dengan
kuasa dan wewenang kepada gereja.

Dan jika engkau dibimbing setiap waktu oleh
Penghibur untuk berbicara atau mengajar, atau pada
segala saat sebagai perintah kepada gereja, engkau
boleh melakukannya.

Tetapi jangan engkau menulis sebagai perintah, tetapi
dengan kebijaksanaan;

Dan engkau jangan memerintah dia yang menjadi atas-
anmu; dan menjadi pemimpin gereja;

Karena Aku telah memberinya kunci-kunci segala raha-
sia dan wahyu-wahyu yang dimeteraikan, sampai Aku
menunjuk bagi mereka orang lain sebagai pengganti-
nya” (A&P 28:1–7).

Dan kepada Sidney Rigdon, penasihat dalam Presidensi
Utama, Tuhan mengatakan:

“Dan adalah perlu bagi-Ku bahwa engkau, hamba-Ku
Sidney, menjadi seorang juru bicara kepada orang-orang
ini; ya, sesungguhnya, Aku akan menahbiskan engkau
kepada pemanggilan ini, yaitu menjadi seorang juru
bicara bagi hamba-Ku Joseph.

Dan aku akan memberi kepadanya kekuatan agar teguh
dalam kesaksian.
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Dan Aku memberimu kekuatan agar kuat dalam meng-
uraikan Tulisan Suci, supaya engkau menjadi seorang
juru bicara baginya, dan dia akan menjadi seorang
pewahyu bagimu, supaya engkau boleh mengetahui ten-
tang kepastian akan segala hal yang berkenaan dengan
hal-hal kerajaan-Ku di atas bumi” (A&P 100:9–11).

Demikian pula, Pembesar Umum di masa sekarang
memiliki tanggung jawab dan hak istimewa untuk men-
jadi juru bicara, “untuk menyatakan dengan penuh
iman perintah serta wahyu, dengan kuasa dan wewe-
nang kepada gereja” (A&P 28:3). Perintah-perintah dan
wahyu-wahyu ini diberikan oleh Tuhan kepada nabi.
Pembesar Umum harus berbicara sebagaimana yang
diutus dan diarahkan oleh nabi, dan mereka harus ber-
bicara dan mengajar “oleh Penghibur” (A&P 28:4).
Tuhan telah menyatakan kepada para hamba-Nya yang
berbicara bahwa “apa pun yang akan mereka ucapkan
bilamana digerakkan oleh Roh Kudus, akan menjadi
ayat suci, akan menjadi kehendak Tuhan, akan menjadi
pikiran Tuhan, akan menjadi firman Tuhan, akan men-
jadi suara Tuhan, dan kekuasaan Allah bagi penyela-
matan” (A&P 68:4).

(3-5) Hanya Nabi yang Hidup yang Dapat Berbicara
Secara Resmi kepada dan bagi Seluruh Gereja
Sebagaimana halnya nabi Tuhan adalah satu-satunya
orang di bumi yang memegang semua kunci imamat
(lihat A&P 132:7), dia juga satu-satunya orang yang
diberi kuasa untuk menerima wahyu bagi seluruh
Gereja. Baik penasihat-penasihatnya maupun para ang-
gota Kuorum Dua Belas dan juga siapa pun yang men-
duduki jabatan di Gereja tidak satu pun dari mereka
boleh menyatakan ajaran, mengubah kebijakan, atau
berbicara sebagai wakil Tuhan bagi seluruh Gereja,
tanpa wewenang dari nabi. Mengenai asas ini, Presiden
J. Reuben Clark, Jr., mengatakan:

“Di sini kita harus ingat—harus mengetahui—bahwa
hanya Presiden Gereja, Imam Besar Ketua, yang didu-
kung sebagai Nabi, Pelihat, dan Pewahyu bagi Gereja,
dan dia sendiri yang memiliki hak untuk menerima
wahyu-wahyu bagi Gereja, baik wahyu baru maupun
wahyu perbaikan, atau untuk memberikan penafsiran
yang sah terhadap tulisan suci yang akan mengikat bagi
Gereja, atau mengubah dengan cara apa pun ajaran
Gereja yang sudah ada. Dia adalah satu-satunya juru
bicara bagi Allah di bumi bagi Gereja Yesus Kristus dari
Orang-orang Suci Zaman Akhir, satu-satunya Gereja
yang benar. Dia adalah satu-satunya orang yang boleh
mengungkapkan pikiran dan kehendak Allah bagi
umat-Nya. Tidak ada pejabat lain mana pun di Gereja
di dunia ini yang memiliki hak setinggi dan hak prero-
gatif semulia ini.

Oleh karena itu, ketika seseorang, siapa pun orangnya,
berusaha melakukan salah satu dari hal-hal ini, Anda
dapat mengetahui bahwa dia tidak ‘digerakkan oleh
Roh Kudus,’ kecuali dia memiliki wewenang khusus
dari Presiden Gereja ....

Saya ulangi di sini beberapa aturan dasar mengenai
beberapa hal penting yang akan memungkinkan kita
untuk selalu mengetahui ketika orang-orang selain

Imam Besar Ketua, Nabi, Pelihat dan Pewahyu,
Presiden Gereja, tidak berbicara sebagaimana ‘dige-
rakkan oleh Roh Kudus.’

Ketika seseorang, kecuali Presiden Gereja, berusaha
memaklumkan wahyu dari Allah untuk bimbingan bagi
Gereja, kita dapat mengetahui bahwa dia tidak ‘dige-
rakkan oleh Roh Kudus.’

Ketika seseorang, kecuali Presiden Gereja, berusaha
memaklumkan bahwa tulisan suci Gereja telah dimodi-
fikasi, diubah, atau dicabut, kita dapat mengetahui dia
tidak ‘digerakkan oleh Roh Kudus,’ kecuali dia bertin-
dak di bawah wewenang dan pengarahan langsung
dari Presiden ....

Ketika seseorang, kecuali Presiden Gereja, berusaha
memaklumkan bahwa ajaran Gereja telah dimodifikasi,
diubah, atau dicabut, kita dapat mengetahui bahwa dia
tidak ‘digerakkan oleh Roh Kudus,’ kecuali dia bertin-
dak di bawah pengarahan dan melalui wewenang dari
Presiden.

Ketika seseorang, kecuali Presiden Gereja, berusaha
memaklumkan bahwa satu dari dua ajaran atau lebih
yang sedang diperdebatkan sudah ditetapkan sebagai
ajaran Gereja, kita dapat mengetahui bahwa dia tidak
‘digerakkan oleh Roh Kudus,’ kecuali dia bertindak di
bawah pengarahan dan melalui wewenang dari Presiden.

Mengenai hal-hal ini kita dapat memiliki keyakinan
yang pasti tanpa keraguan sedikit pun” (“When Are
Church Leader’s Words Entitled to Claim of Scripture?”
Church News, 31 Juli 1954, hlm. 10–11).

Asas-asas ini selaras dengan pernyataan berikut ini
dari Tuhan:

“Hai, dengarlah, kamu para penatua gereja-Ku, dan
pasanglah telinga untuk kata-kata yang akan Aku ucap-
kan kepadamu.

Karena lihatlah, sesungguh-sungguhnya Aku berfirman
kepadamu, bahwa kamu telah menerima suatu perintah
untuk hukum bagi gereja-Ku, melalui dia yang telah
Aku tunjuk bagimu untuk menerima perintah-perintah
dan wahyu-wahyu dari tangan-Ku.

Dan ini kamu akan mengetahui sepenuhnya—bahwa
tidak ada orang lain yang telah ditunjuk bagimu untuk
menerima perintah-perintah dan wahyu-wahyu sampai
dia diambil, bila dia tetap mematuhi Aku.

Tetapi sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, bahwa
tidak ada orang lain akan ditunjuk untuk karunia ini
kecuali hal itu melalui dia; karena jika diambil darinya,
dia tidak akan mempunyai kuasa kecuali menunjuk
orang lain sebagai penggantinya” (A&P 43:1–4).

Sebagai satu-satunya juru bicara bagi Tuhan di bumi,
nabi diberi kuasa untuk menjaga Gereja agar tetap
berada di jalur yang lurus, hal ini sesuai dengan kesak-
sian yang diberikan oleh Penatua Delbert L. Stapley:

“Saya bersaksi kepada Anda, saudara-saudara, bahwa
Allah mendukung dia, dan tidak ada orang lain di bumi
sekarang kecuali dia, karena dia memiliki pemanggilan
kudus sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, yang mewakili
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Tuhan di bumi di zaman kita. Dialah satu-satunya
orang yang memiliki hak untuk menerima wahyu
bagi umat di Gereja, dan apabila semua orang mau
memahami hal itu maka mereka tidak akan terpengaruh
oleh orang-orang yang berusaha mengalihkan pikiran
mereka dari Gereja dan asas-asasnya yang mulia ....

... mereka akan dilindungi dari guru-guru palsu dan
orang-orang anti-Kristus, dan kita memiliki orang-orang
seperti itu di antara kita” (dalam Conference Report,
Oktober 1953, hlm. 70).

Para Orang Suci tidak perlu tertipu, karena Tuhan telah
menetapkan cara-cara pengajaran yang jelas. Mengacu
pada nabi, Tuhan mengatakan kepada jemaat Gereja,
“Kamu harus mengindahkan segala perkataannya dan
perintah yang akan diberikannya kepadamu sewaktu
dia menerimanya, ... karena perkataannya akan kamu
terima, seolah-olah dari mulut-Ku sendiri, dalam segala
kesabaran dan iman” (A&P 21:4–5).

“Apabila ada sesuatu yang berbeda dari yang telah
difirmankan Tuhan kepada kita, Dia akan memberikan-
nya kepada nabi-Nya, bukan kepada orang biasa yang
mengembara ke seluruh negeri dengan menumpang
kendaraan, yang setelah pingsan dan siuman kembali
mengaku menerima wahyu dari Tuhan. Saya telah
mengatakan, ‘Apakah menurut Anda bahwa meskipun
Tuhan memiliki nabi-Nya di bumi, Dia akan mengguna-
kan cara-cara lain untuk mewahyukan segala sesuatu
kepada anak-anak-Nya? Itulah tujuan seorang nabi, dan
ketika Dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada
Gereja ini, Dia akan memberikannya kepada Presiden,
dan Presiden akan memastikan bahwa para presiden
wilayah dan misi memperolehnya, bersama dengan
Pembesar Umum; dan mereka selanjutnya akan memas-
tikan bahwa umat diberi tahu apabila terdapat peru-
bahan apa pun” (Harold B. Lee, “The Place of the Living
Prophet, Seer, and Revelator,” dalam Charge, hlm. 109).

(3-6) Seorang Nabi Tidak Membutuhkan Bukti
Kemampuan Selain Pengangkatan Ilahi
“Untuk menjadi nabi Tuhan, seseorang tidak perlu
‘menjadi segala sesuatu bagi semua orang.’ Dia tidak
harus muda dan atletis, industriawan, ahli keuangan,
atau ahli pertanian; dia tidak perlu harus menjadi seo-
rang musisi, pujangga, penghibur, atau bankir, dokter,
atau rektor perguruan tinggi, seorang jenderal dalam
militer, atau ilmuwan.

Dia tidak perlu harus menjadi ahli bahasa yang bisa ber-
bahasa Prancis dan Jepang, Jerman dan Spanyol,
melainkan dia harus memahami bahasa ilahi dan dapat
menerima pesan-pesan dari surga.

Dia tidak harus menjadi seorang ahli pidato, karena
Allah dapat membuat ahli pidato-Nya sendiri. Tuhan
dapat memberikan pesan-pesan ilahi-Nya melalui
orang-orang lemah yang dibuat-Nya menjadi kuat. Dia
menggantikan suara Musa yang lembut dengan suara
yang kuat, dan memberikan kepada seorang remaja
putra, Henokh, kekuatan yang membuat orang-orang
gemetar di hadirat-Nya, karena Henokh berjalan ber-
sama Allah sebagaimana Musa berjalan bersama Allah.

Tuhan berfirman: ‘ ... baik oleh suara-Ku sendiri maupun
oleh suara para hamba-Ku, itu sama saja’ (A&P 1:38).

Apa yang dibutuhkan dunia adalah seorang nabi,
pemimpin yang memberikan teladan—bersih, penuh
iman, memiliki sikap seperti Allah dengan citra yang
tak tercemar, suami yang terkasih dan ayah yang sejati. 

Seorang nabi harus lebih dari seorang imam atau pen-
deta atau penatua. Suaranya menjadi suara Allah untuk
mewahyukan program-program baru, kebenaran-kebe-
naran baru, solusi-solusi baru. Saya tidak mengatakan
bahwa dia memiliki kesempurnaan, tetapi dia memang
diakui oleh Allah, orang yang memiliki wewenang. Dia
bukan orang yang berpura-pura seperti banyak yang
dilakukan orang, yang dengan sombong memangku
jabatan tanpa pengangkatan atau wewenang yang tidak
diberikan. Dia harus berbicara seperti Tuhannya:
‘... sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli
Taurat’ (Matius 7:29).

Dia harus cukup berani untuk berbicara kebenaran bah-
kan meskipun harus melawan tuntutan umum untuk
melonggarkan batasan-batasan. Dia harus yakin akan
pengangkatan ilahinya, akan penahbisan selestialnya,
dan wewenangnya terhadap panggilan untuk melayani,
untuk menahbiskan, mendelegasikan kunci-kunci kei-
mamatan yang memungkinkan orang untuk melaksana-
kan pekerjaan kekal.

Dia harus memiliki kuasa yang memimpin seperti para
nabi di zaman dahulu: ‘ ... untuk memeteraikan mereka
yang tidak percaya dan yang memberontak, baik di
bumi maupun di surga ... sampai tiba harinya tatkala
murka Allah akan dicurahkan tanpa batas atas orang-
orang yang jahat’ (A&P 1:8–9), dan kuasa yang luar
biasa: ‘ ... bahwa apa pun yang engkau meteraikan di
bumi akan dimeteraikan di surga; dan apa pun yang
kauikat di bumi, dalam nama dan oleh firman-Ku, fir-
man Tuhan, hal itu akan diikat secara kekal di surga,
dan dosa apa pun yang kauampuni di bumi akan diam-
puni secara kekal di surga; dan dosa apa pun yang kau-
pertahankan di bumi akan dipertahankan di surga’
(A&P 132:46).

Hal yang lebih diperlukan adalah sifat seperti Musa
daripada Firaun; sifat seperti Elia daripada Belsyazar,
sifat seperti Paulus daripada Pontius Pilatus.

Dia tidak perlu harus menjadi seorang arsitek untuk
membangun rumah-rumah dan sekolah-sekolah dan
bangunan bertingkat tinggi, tetapi dia haruslah orang
yang membangun struktur untuk membentangkan
waktu dan kekekalan serta menjembatani jurang antara
manusia dan Sang Penciptanya. 

Ketika dunia telah mengikuti nabi-nabi, dunia telah
melangkah maju; ketika dunia telah mengabaikan
mereka, akibatnya adalah stagnasi, perbudakan, kema-
tian” (Spencer W. Kimball, dalam Conference Report,
April 1970, hlm. 120–121).

(3-7) Tuhan Tidak Akan Pernah Mengizinkan Nabi
yang Hidup Menyesatkan Gereja
Berikut ini adalah tiga kesaksian yang memperlihat-
kan dengan jelas bahwa Tuhan tidak akan pernah
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mengizinkan nabi-Nya menuntun Gereja ke luar dari
jalur kebenaran:

“Saya memberikan kesaksian saya yang sungguh-sung-
guh bahwa kita memiliki seorang nabi yang hidup, peli-
hat, dan pewahyu. Kita tidak bergantung hanya pada
wahyu-wahyu yang telah diberikan di masa lampau ...
kita memiliki seorang juru bicara yang kepadanya Allah
mewahyukan pikiran dan kehendak-Nya. Allah tidak
akan pernah mengizinkan dia menyesatkan kita. Seperti
yang telah dinyatakan, Allah akan menyingkirkan kami
dari tempat kami apabila kami berusaha untuk melaku-
kannya. Anda tidak perlu khawatir. Biarkan Allah yang
mengurus dan mengaturnya, kemudian ikutlah ber-
sama Tuhan. Jangan mencoba mencari-cari kesalahan
terhadap pengurusan dan urusan yang berhubungan
dengan Tuhan dan wahyu melalui nabi-Nya” (Harold B.
Lee, “The Place of the Living Prophet, Seer, and
Revelator,” dalam Charge, hlm. 112).

“Saya teringat bertahun-tahun yang lalu ketika saya
menjadi seorang uskup, saya meminta Presiden [Heber
J.] Grant berceramah di lingkungan kami. Usai perte-
muan, saya mengantarnya pulang ke rumah .... Setelah
kami sampai di rumahnya saya keluar dari mobil dan
masuk ke beranda bersamanya. Sambil berdiri di sam-
ping saya, dia meletakkan lengannya di bahu saya dan
berkata: ‘Anakku, Anda selalu memerhatikan Presiden
Gereja, dan apabila dia menyuruh Anda melakukan
sesuatu, dan hal itu adalah salah, tetapi Anda melaku-
kannya, Tuhan akan memberkati Anda untuk hal itu.’
Lalu dengan mengedipkan matanya, dia berkata,
‘Tetapi Anda tidak perlu khawatir. Tuhan tidak akan
pernah membiarkan juru bicara-Nya menyesatkan
umat-Nya’” (Marion G. Romney, dalam Conference
Report, Oktober 1960, hlm. 78).

“Saya berkata kepada Israel, Tuhan tidak akan pernah
mengizinkan saya atau siapa pun yang menduduki

jabatan sebagai presiden Gereja ini untuk menyesatkan
Anda. Ini tidak terdapat dalam program. Hal ini tidak
berada dalam pikiran Allah. Apabila saya berusaha
untuk menyesatkan umat-Nya maka Tuhan akan
menyingkirkan saya dari jabatan saya, dan demikian
pula akan Dia lakukan terhadap siapa pun yang beru-
saha menuntun anak-anak manusia ke jalan yang sesat
dari firman Allah dan dari tugas mereka” (Wilford
Woodruff, dalam “General Conference,” Millennial Star,
24 November 1890 [52:741]; atau The Discourses of
Wilford Woodruff, hlm. 212–213).

Seseorang yang hidupnya tidak selaras dengan Tuhan
tidak akan pernah memimpin Gereja Tuhan. Allah tidak
akan mengizinkannya. Kutipan-kutipan berikut ini
memperjelas hal itu:

“Keselamatan akan diperoleh dengan mengikuti
pemimpin dan nasihat yang ditetapkan secara ilahi ....

Kunci-kunci kuasa dan wewenang ini terpusat pada
presiden Imamat Tinggi Gereja. Kunci-kunci ini tidak
diberikan kepada orang lain mana pun untuk mewakili
Allah di bumi ini ....

Allah tidak akan membiarkan Gereja-Nya, yang didirikan
untuk zaman akhir di masa Kelegaan Kegenapan waktu
ini di saat pemulihan segala sesuatu akan diselesaikan,
dipimpin oleh seorang nabi yang jatuh, atau oleh seseo-
rang yang tidak diinginkan-Nya” (Delbert L. Stapley,
dalam Conference Report, April 1952, hlm. 49–50).

“Saya bersaksi dalam nama Allah Israel bahwa Dia
tidak akan membiarkan pemimpin Gereja, orang yang
telah Dia pilih untuk memimpin, melanggar hukum-
hukum-Nya dan murtad; begitu pemimpin tersebut
mengambil jalan yang akhirnya akan menuntunnya
pada pelanggaran, Allah akan menyingkirkannya.
Mengapa? Karena dengan membiarkan orang jahat
menduduki jabatan tersebut berarti membiarkan mata
air yang bersih menjadi tercemar, yang tidak akan per-
nah Dia izinkan” (Joseph F. Smith, dalam Journal of
Discourses, 24:192).

(3-8) Apakah yang Seharusnya Kita Ingat mengenai
Hak Prerogatif Nabi yang Hidup?
“Sebagai penutup, marilah kita merangkum kunci
utama ini, ‘Empat Belas Hal Penting dalam Mengikuti
Nabi,’ karena keselamatan kita bergantung padanya.

Pertama: Nabi adalah satu-satunya orang yang berbi-
cara bagi Tuhan dalam segala sesuatu.

Kedua: Nabi yang hidup adalah lebih penting bagi kita
daripada kitab-kitab standar.

Ketiga: Nabi yang hidup adalah lebih penting bagi kita
daripada nabi yang sudah meninggal.

Keempat: Nabi tidak akan pernah menyesatkan Gereja.

Kelima: Nabi tidak diharuskan memiliki pelatihan duni-
awi atau bukti kemampuan tertentu untuk berbicara
mengenai masalah apa pun atau bertindak berdasarkan
apa pun setiap waktu.

Keenam: Nabi tidak harus mengatakan “Beginilah fir-
man Tuhan” untuk memberi kita tulisan suci.

Wilford Woodruff mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah
mengizinkan nabi-Nya menyesatkan kita
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Ketujuh: Nabi memberitahukan kepada kita apa yang
perlu kita ketahui, bukan selalu yang ingin kita ketahui.

Kedelapan: Nabi tidak dibatasi oleh akal pikiran
manusia.

Kesembilan: Nabi dapat menerima wahyu mengenai
masalah apa pun, baik jasmani maupun rohani.

Kesepuluh: Nabi dapat terlibat dalam hal-hal sipil.

Kesebelas: Dua kelompok yang paling sulit mengikuti
nabi adalah kelompok orang sombong yang terpelajar
dan orang sombong yang kaya.

Kedua belas: Nabi tidak perlu populer dengan dunia
atau secara duniawi.

Ketiga belas: Nabi dan para penasihatnya membentuk
Presidensi Utama—kuorum tertinggi dalam Gereja.

Keempat belas: Nabi dan presidensi—nabi yang hidup
dan Presidensi Utama—dengan mengikuti mereka maka
kita akan diberkati; dengan menolak mereka maka kita
akan menderita.

Saya bersaksi bahwa keempat belas hal penting ini
mengenai mengikuti nabi yang hidup adalah benar”
(Benson, “Fourteen Fundamentals,” hlm. 30).

(3-9) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Jawablah pertanyaan berikut ini: (a) Mengapa wahyu
melalui seorang nabi yang hidup merupakan inti dan
landasan dari agama kita? (b) Mengapa Tuhan belum
pernah melakukan segala sesuatu di bumi tanpa seo-
rang nabi yang hidup sebagai wakil-Nya? (c) Apakah
yang kita pelajari dalam Ajaran dan Perjanjian 1:38
mengenai hal penting yang Tuhan sertakan pada ajaran-
ajaran para nabi-Nya? (d) Mengapa perlu bahwa harus
ada satu orang di bumi pada suatu masa tertentu yang
memegang semua kunci keimamatan? (e) Mengapa

perkataan para nabi zaman dahulu tidak cukup untuk
zaman kita? (f) Mengapa nabi yang hidup tidak akan
pernah menyesatkan Gereja Allah?

2. Tulislah sebuah paragraf untuk menjelaskan perasaan
Anda mengenai pernyataan ini: “Kita memiliki seorang
nabi atau tidak sama sekali; dan dengan memiliki seo-
rang nabi, kita memiliki segalanya” (Gordon B. Hinckley,
dalam Conference Report, Oktober 1973, hlm. 161; atau
Ensign, Januari 1974, hlm. 122).

3. Setelah membaca tulisan suci dan kutipan berikut ini,
jelaskan bagaimana nabi yang hidup disamakan dengan
Musa: Musa 1:3, 6; A&P 28:2; 107:91–92.

“Berapa banyak orang yang menganggap bahwa jika
kita memiliki seseorang seperti Musa di antara kita, rak-
yat akan dipimpin dengan berbeda dan akan memiliki
pernyataan kuasa yang lebih besar daripada yang
mereka miliki? Berapa banyak orang yang merasa tidak
puas terhadap apa yang dilakukan Allah saat ini, dan
mencari seseorang untuk muncul di masa yang akan
datang yang akan memperlihatkan pernyataan-pernya-
taan kuasa yang meyakinkan dan luar biasa? Berapa
banyak orang di masa sekarang yang mengabaikan
karunia wahyu yang berharga dan tak ternilai yang telah
dianugerahkan Allah bagi umat-Nya, karena wahyu ter-
sebut tidak datang kepada mereka sesuai dengan cara
dan gagasan yang mereka inginkan—atau yang tidak
sesuai dengan cara Gereja telah dipimpin, karena tidak
ada pernyataan kuasa yang menakjubkan sesuai dengan
yang mereka bayangkan seharusnya terjadi? ...

Roh wahyu yang sama dengan yang dimiliki Musa, ...
telah datang kepada manusia yang telah memegang
kunci-kunci kerajaan ini, baik itu selama masa kehi-
dupan Presiden [Brigham] Young maupun masa seka-
rang—roh wahyu yang sama itu datang kepada dia
yang memiliki panggilan di dalam presidensi sebagai
rasul senior di tengah umat Allah ....

Tetapi ini adalah kebenaran, bahwa roh wahyu yang
sama yang datang kepada Musa, dan yang memungkin-
kan dirinya memimpin anak-anak Israel menyeberangi
Laut Merah [Keluaran 14:26–31; Ibrani 11:29], telah
datang kepada para hamba Allah di tengah-tengah
umat ini, dan Anda akan menemukannya untuk meme-
nuhi seluruh kepuasan Anda apabila Anda mau mende-
ngarkan nasihat-nasihat dan dibimbing oleh mereka”
(George Q. Cannon, dalam Journal of Discourses, 21:268,
270–271).

“... Dalam wahyu modern Presiden Gereja sering kali
dibandingkan dengan Musa ....

Pembahasan pertanyaan ini di antara para Orang Suci,
menyebabkan munculnya pernyataan berikut ini dalam
Times and Seasons (6:922) oleh John Taylor, yang waktu
itu adalah editornya: ‘Presiden [Gereja] memimpin
Gereja sebagaimana Musa memimpin anak-anak Israel,
sesuai dengan wahyu-wahyu.’

Orang yang serupa dengan Musa di Gereja adalah
Presiden Gereja” (John A. Widtsoe, Evidences and
Reconciliations, hlm. 248).

Ezra Taft Benson mencatat empat belas hal penting dalam mengikuti nabi
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Nabi yang Hidup 
dan Tulisan Suci
Apakah yang dimaksud dengan tulisan suci? Mengapa
kitab-kitab standar disebut kitab-kitab standar? Apakah
hubungan antara nabi yang hidup dan kitab-kitab stan-
dar? Apakah semua perkataan para nabi yang hidup
dianggap sah seperti halnya dengan tulisan suci?
Haruskah seorang nabi mendahului ucapannya dengan
“beginilah firman Tuhan” agar menjadikannya mengikat
bagi para Orang Suci? Pertanyaan ini dan banyak
pertanyaan lainnya sering kali diajukan oleh orang-
orang yang tidak yakin mengenai apa hubungan peran
nabi yang hidup dengan peran tulisan suci. Asas-asas
yang ditemukan dalam bab ini akan memungkinkan
Anda menjawab pertanyaan ini dan untuk mengetahui
bagaimana menanggapi ajaran dan nasihat nabi Tuhan.

(4-1) Apa yang Dimaksud dengan Tulisan Suci dan
Bagaimana Tulisan Suci Diperoleh?
Bagi para anggota di banyak aliran keagamaan, kata
tulisan suci mengacu hanya pada Alkitab. Bagi para
Orang Suci Zaman Akhir istilah ini memiliki makna
yang lebih luas. Pasal-Pasal Kepercayaan kesembilan
menyatakan: “Kami percaya akan segala yang telah
dinyatakan Allah, segala yang sekarang dinyatakan-
Nya, dan kami percaya bahwa Dia masih akan menya-
takan banyak hal yang besar dan penting mengenai
kerajaan Allah.”

Meskipun para Orang Suci Zaman Akhir menghormati
Alkitab sebagai firman Allah, mereka juga memiliki
tulisan suci lain. Selain Alkitab, pesan apa pun yang
diberikan melalui para nabi Allah melalui kuasa Roh
Kudus adalah tulisan suci.

Dalam sebuah wahyu kepada para pemegang imamat
di masa awal yang kemudian menjadi anggota Kuorum
Dua Belas, Tuhan mendefinisikan tulisan suci dengan
cara sebagai berikut:

“Dan lihatlah, hal ini adalah suatu contoh bagi mereka
semua yang telah ditahbiskan kepada imamat ini,
yang tugasnya telah ditunjukkan bagi mereka untuk
berkelana—

... mereka harus berbicara sebagaimana mereka digerak-
kan oleh Roh Kudus.

Dan apa pun yang akan mereka ucapkan bilamana dige-
rakkan oleh Roh Kudus, akan menjadi ayat suci, akan
menjadi kehendak Tuhan, akan menjadi pikiran Tuhan,
akan menjadi firman Tuhan, akan menjadi suara Tuhan,
dan kekuasaan Allah bagi penyelamatan” (A&P 68:2–4).

Penatua Bruce R. McConkie menjelaskan bahwa “pesan
apa pun, baik itu dalam bentuk tertulis maupun ucapan,
yang berasal dari Allah kepada manusia melalui kuasa
Roh Kudus adalah tulisan suci” (Mormon Doctrine, hlm.
682). Tulisan suci dicatat dalam catatan kuno dan dite-
rima secara terus-menerus melalui wahyu kepada para
nabi yang hidup. Penatua Mark E. Petersen membahas
proses ini:

“Karena telah diajarkan bahwa Alkitab berisi semua fir-
man Allah, ada orang yang menanyakan kepada kami
mengapa kami memiliki tulisan suci yang lain ini.
Mereka tidak menyadari bahwa Alkitab memberikan
lebih banyak tulisan suci dan bahwa Alkitab mengacu
pada suatu pola yang telah ditetapkan di zaman dahulu
oleh Tuhan dimana Dia menempatkan para nabi di
bumi untuk memberikan tulisan suci itu.

Wahyu-wahyu mereka dicatat, bersama dengan sejum-
lah sejarah pada masa itu, dan menjadi tulisan suci.
Setiap kali nabi baru menulis, catatan nabi tersebut
ditambahkan pada tulisan suci yang sudah ada. Dengan
cara ini volume firman kudus terus bertambah. Pada
akhirnya banyak dari tulisan suci ini disusun menjadi
sebuah kitab yang kita kenal sebagai Alkitab.

Proses ini berlanjut selama Tuhan memiliki nabi-nabi di
bumi, baik di masa Perjanjian Lama maupun Perjanjian
Baru. Belum pernah terpikirkan bahwa catatan yang
terakumulasi ini berisi semua firman Allah karena, sei-
ring berjalannya waktu, Tuhan terus mengutus nabi-
nabi baru yang menerima wahyu baru yang kemudian
menjadi tulisan suci baru dan tambahan. Ini adalah pola
yang telah ditentukan Tuhan sejak masa bapa bangsa
hingga masa Yohanes Pewahyu” (dalam Conference
Report, April 1978, hlm. 94–95; atau Ensign, Mei 1978,
hlm. 61).

Empat kitab suci diterima oleh para Orang Suci Zaman
Akhir sebagai kitab-kitab standar: Alkitab, Kitab

Spencer W. Kimball membaca tulisan suci
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Mormon, Ajaran dan Perjanjian, dan Mutiara yang
Sangat Berharga. Sementara wahyu yang dicatat dalam
kitab-kitab ini selalu benar, kitab-kitab ini telah diakui
sebagai bagian dari kitab-kitab standar, bagian tulisan
suci yang diterima, melalui penerimaan resmi oleh
Gereja. Setelah para Orang Suci secara resmi menerima
tulisan suci sebagai bagian dari kitab-kitab standar,
mereka berjanji untuk menerima tulisan suci tersebut
sebagai standar yang akan dijadikan panduan untuk
hidup dan menilai kebenaran.

(4-2) Kitab-Kitab Standar Harus Digunakan untuk
Menilai Kebenaran Semua Ajaran
Setelah satu kitab suci disertakan dalam kitab-kitab
standar, maknanya menjadi semakin penting. Kitab itu
menjadi dokumen yang mengikat yang merupakan
bagian dari standar yang dengan standar tersebut kebe-
naran mengenai semua pernyataan dapat dinilai.

“Tuhan telah memberikan kepada kita di dalam kitab-
kitab standar cara bagaimana kita seharusnya menilai
antara yang benar dengan yang tidak benar. Semoga kita
semua mengindahkan firman-Nya: ‘Engkau harus meng-
ambil hal-hal yang telah engkau terima, yang telah dibe-
rikan kepadamu dalam tulisan suci-Ku sebagai hukum,
untuk menjadi hukum-Ku, untuk mengurus gereja-Ku’
(A&P 42:59)” (Harold B. Lee, “Find the Answers in the
Scriptures,” Ensign, Desember 1972, hlm. 3).

Penatua Harold B. Lee mengajarkan bahwa apabila
sesuatu yang diucapkan seseorang bertentangan dengan
tulisan suci, kita dapat mengetahui bahwa hal yang diu-
capkan itu tidaklah benar (lihat “The Place of the Living
Prophet, Seer, and Revelator,” dalam Charge to Religious
Educators, hlm. 111). Presiden Joseph Fielding Smith juga
mengajarkan asas tersebut:

“Tidaklah menjadi soal apa yang ditulis atau apa yang
diucapkan oleh seseorang, apabila sesuatu yang diucap-
kan itu bertentangan dengan yang telah diwahyukan
Tuhan, kita dapat mengesampingkannya. Kata-kata
yang saya ucapkan, dan ajaran dari anggota Gereja lain-
nya, terlepas apa pun statusnya, apabila tidak sesuai
dengan wahyu, kita tidak perlu menerimanya. Marilah
kita memiliki pemahaman yang jelas mengenai hal ini.
Kita telah menerima empat kitab standar sebagai alat
ukur, atau penyeimbang, yang melaluinya kita dapat
menilai ajaran manusia” (Doctrines of Salvation, 3:203).

Penatua Bruce R. McConkie mengajarkan bahwa peker-
jaan manusia harus dinilai berdasarkan kitab-kitab stan-
dar dan bahwa mereka yang berbicara atau menulis
dalam pengaruh Roh Kudus akan selaras dengan
tulisan suci.

“Buku-buku, tulisan, penjelasan, keterangan terperinci,
tinjauan, dan teori-teori yang berasal bahkan dari orang
yang paling bijaksana dan hebat sekalipun, baik dari
dalam maupun luar Gereja, tidak bisa dikategorikan
sama dengan kitab-kitab standar. Bahkan tulisan, ajaran,
dan pendapat dari para nabi Allah hanya dapat dite-
rima hingga pada tingkat dimana tulisan, ajaran dan
pendapat tersebut selaras dengan apa yang telah diwah-
yukan Allah dan yang dicatat dalam kitab-kitab standar.
Akan tetapi, ketika para nabi yang hidup berbicara

dalam nama Tuhan atau digerakkan oleh Roh Kudus
maka kata-kata mereka kemudian akan mengikat bagi
semua orang yang mendengarnya, dan apa pun yang
diucapkan akan, tanpa kecuali, ditemukan selaras
dengan kitab-kitab standar. Rumah Tuhan adalah rumah
ketertiban, dan satu kebenaran tidak pernah berten-
tangan dengan kebenaran lainnya” (Mormon Doctrine,
hlm. 765).

Tulisan suci berisi asas-asas yang kekal dan tak berubah;
akan tetapi, keadaan dan kebutuhan manusia mungkin
berbeda di masa-masa kelegaan yang berbeda. Para nabi
diutus untuk membantu manusia di masa kelegaan apa
pun untuk memahami dan menerapkan asas-asas kekal
yang terdapat dalam tulisan suci. Adalah hak prerogatif
nabi yang hidup untuk menafsirkan tulisan suci.
Penatua Marion G. Romney menjelaskan bahwa Tuhan
“tidak meninggalkan kita tanpa panduan untuk mem-
perdebatkan mengenai penafsiran wahyu tersebut, dan
juga tidak meninggalkan kita dalam keadaan tidak
mengetahui apa-apa mengenai kehendak-Nya terhadap
isu-isu yang ada sekarang. Dia telah memberi kita nabi-
nabi yang hidup untuk menafsirkan wahyu-wahyu ter-
sebut” (dalam Conference Report, April 1945, hlm. 89).

(4-3) Nabi yang Hidup Memberikan Tulisan Suci
Tambahan yang Dibutuhkan oleh Setiap Generasi
Apa pun yang diberitahukan seorang nabi yang hidup
akan selalu selaras dengan kitab-kitab standar, tetapi ini
tidak berarti bahwa dia dibatasi oleh kitab-kitab standar
tersebut. Meskipun seorang nabi yang berbicara dalam
pengaruh Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan
dengan asas-asas yang terdapat dalam kitab-kitab stan-
dar, dia akan menjelaskan secara terperinci, atau bahkan
lebih dari itu. Seorang nabi dapat juga memberikan
atau mengambil asas atau program, sesuai dengan ting-
kat kesiapan rohani umat. Contoh berikut menggambar-
kan fakta ini: (1) Hukum Musa diberikan kepada Israel
sebagai “penuntun” untuk membawa mereka kepada
Kristus, tetapi diambil ketika hukum Injil diberikan
(lihat Galatia 3:13–25; Mosia 13:27–35; 3 Nefi 9:15–20).
(2) Ketika Yesus berada di bumi, Injil ditawarkan hanya
kepada keturunan Israel (kecuali dalam beberapa kasus
tertentu). Kemudian para Rasul diperintahkan untuk
membawa Injil kepada setiap orang (lihat Matius 10:5–6;
15:24; Markus 7:25–27; 16:15; Kisah Para Rasul 10). (3) Di
masa Musa Imamat Melkisedek diambil dari Israel, dan
Imamat Harun diberikan hanya kepada suku Lewi (lihat
A&P 84:24–26; Bilangan 8:10–22; Ibrani 7:5). Pada masa
Kristus dan para Rasul, Imamat Melkisedek kembali
disediakan dan, bersama dengan Imamat Harun, dita-
warkan kepada orang-orang yang bukan dari suku Lewi
(lihat Lukas 6:13–16; Ibrani 7:11–12; Filipi 1:1). Di zaman
sekarang imamat diberikan kepada semua pria yang
layak (lihat Pernyataan Resmi—2). (4) Hukum pengu-
dusan diberikan kepada orang-orang di masa kelegaan
ini dan kemudian diambil karena pelanggaran (lihat
A&P 42:30–36; 51; 105:2–6, 34).

“Dunia tidak statis. Masalah baru dan berbeda (atau
berbagai masalah lama) terus-menerus menantang kita.
Itulah sebabnya Tuhan terus mengutus nabi yang
hidup. Selain menafsirkan tulisan suci yang ada, seo-
rang nabi bertindak sebagai wakil yang melaluinya
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Tuhan dapat memberikan tulisan suci baru, sesuai
dengan kebutuhan manusia. Ketika nabi, yang diilhami
oleh Roh Kudus, berbicara, perkataan mereka lebih pen-
ting daripada pernyataan lainnya mengenai isu yang
sama. Nasihat mereka yang diilhami akan selaras
dengan kebenaran kekal dalam kitab-kitab standar dan
akan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masa
mereka.

Presiden Gereja adalah satu-satunya orang di bumi yang
diberi wewenang oleh Allah untuk melampaui atau
menambah tulisan suci. “Ini jangan diartikan bahwa
setiap kata yang diucapkan oleh Pembesar Umum diil-
hami, atau bahwa mereka digerakkan oleh Roh Kudus
dalam segala sesuatu yang mereka ucapkan atau tulis.
Ingatlah akan hal itu. Saya tidak peduli apa pun posi-
sinya, apabila seseorang menulis sesuatu yang melam-
paui hal yang dapat Anda temukan dalam kitab-kitab
standar Gereja, kecuali hal itu dilakukan oleh nabi, peli-
hat, dan pewahyu—harap catat satu pengecualian itu—
Anda dapat segera mengatakan, ‘Ya, itu dari gagasannya
sendiri’ ” (Harold B. Lee, “The Place of the Living
Prophet, Seer, and Revelator,” dalam Charge, hlm. 111).

Penatua Mark E. Petersen juga menegaskan bahwa setiap
generasi memerlukan pengarahan dari nabi yang hidup
dan mengamati bahwa satu indikasi akan adanya Gereja
Allah yang benar adalah bahwa Gereja tersebut dibim-
bing oleh nabi yang hidup, yang menyampaikan tulisan
suci baru dan yang diperlukan bagi umat manusia.

Oleh karena itu, Gereja Yesus Kristus, harus selalu
dibimbing oleh para rasul dan nabi yang hidup, yang
akan menerima bimbingan dari surga secara terus-
menerus. Mereka akan selalu terus berada di Gereja
sebagai pelihat dan pewahyu bagi umat-Nya.

Tetapi sementara mereka melayani sedemikian rupa
mereka juga akan memberikan tulisan suci baru dan
tambahan yang sesuai dengan kondisi pada masa ketika
mereka hidup, sesuai dengan pola yang telah ditetap-
kan Tuhan.

Para nabi dalam gereja Kristen di masa awal melayani
di masa mereka sama halnya seperti yang dilakukan
para nabi di masa Perjanjian Lama pada abad-abad
awal. Dan mengapa demikian? Karena mereka mengi-
kuti pola ilahi yang sama ini, seperti yang dijelaskan
Amos, Tuhan hanya bekerja melalui para nabi
(Amos 3:7).

Ketika tidak ada nabi, tidak ada pengarahan ilahi, dan
tanpa bimbingan semacam itu orang berjalan dalam
kegelapan.

Tanda pasti bahwa suatu gereja benar adalah bahwa
gereja tersebut memiliki nabi yang hidup, yang dipilih
secara ilahi untuk membimbing gereja tersebut, yaitu
melalui pria yang menerima wahyu sekarang dari Allah
dan ucapannya yang dicatat menjadi tulisan suci baru. 

Juga, tanda pasti bahwa sebuah gereja benar adalah
gereja tersebut akan menghasilkan tulisan suci baru dan
tambahan yang berasal dari pelayanan nabi tersebut.
Pola Allah yang selalu akurat dinyatakan dengan jelas

melalui urusan-Nya dengan umat-Nya sejak permu-
laan” (dalam Conference Report, April 1978, hlm. 95–96;
atau Ensign, Mei 1978, hlm. 62).

(4-4) Tulisan Suci Paling Penting Adalah Tulisan Suci
Saat Ini
Tuhan telah menjelaskan bahwa kita harus menerima
perkataan nabi yang hidup seolah-olah kata-kata terse-
but berasal dari mulut Tuhan sendiri (lihat A&P 21:5).

Presiden Ezra Taft Benson mengatakan bahwa “nabi
yang hidup adalah lebih penting bagi kita daripada
kitab-kitab standar” (“Fourteen Fundamentals in
Following the Prophet,” dalam Speeches of the Year, 1980
[Provo: Brigham Young University, 1981], hlm. 26). Itu
dikarenakan dia masih hidup di masa kita dan berbi-
cara mewakili Tuhan mengenai masalah yang kita
hadapi.

“Nabi paling penting, sejauh yang berhubungan dengan
kita, adalah nabi yang masih hidup di masa dan zaman
kita. Dia adalah nabi yang memiliki petunjuk masa
sekarang dari Allah untuk kita di masa sekarang.
Wahyu Allah kepada Adam tidak mengajarkan kepada
Nuh cara membuat bahtera. Setiap generasi membutuh-
kan tulisan suci zaman dahulu ditambah dengan tulisan
suci sekarang dari nabi yang hidup. Oleh karena itu,
bacaan dan renungan yang paling penting yang harus
Anda lakukan adalah perkataan terkini yang diilhami
dari juru bicara Tuhan. Itulah sebabnya adalah penting
bahwa Anda memiliki akses dan membaca dengan cer-
mat perkataannya dalam terbitan-terbitan Gereja seka-
rang” (Ezra Taft Benson, dalam Conference Report,
Konferensi Area Seoul Korea 1975, hlm. 52).

Pernyataan ini selaras dengan perkataan Presiden
Henry D. Moyle, yang mengatakan:

“Semakin tua usia saya semakin dekat hubungan saya
dengan Presiden Gereja, semakin saya menyadari
bahwa tulisan terpenting dari semua tulisan suci yang
kita miliki di dunia sekarang adalah tulisan suci saat
ini. Apa yang diucapkan oleh juru bicara Allah kepada
anak-anak-Nya adalah tulisan suci. Perkataan tersebut
dimaksudkan untuk semua anak Allah di bumi.
Perkataan tersebut adalah ucapan-Nya dan kehendak-
Nya serta hukum-Nya yang dinyatakan melalui hamba-
Nya yang telah ditahbiskan dan diurapi bagi dunia.
Apa yang diucapkan Presiden adalah tulisan suci, dan
saya mengasihinya lebih dari semua yang lainnya. Hal
ini berlaku terutama bagi saya hari ini, dan bagi Anda
semua” (“Beware of Temptation,” Brigham Young
University tri-stake fireside address, [Provo, Januari
1963], hlm. 7–8).

Presiden Harold B. Lee memberikan penjelasan berikut
ini mengenai hubungan antara tulisan suci masa lam-
pau dan perkataan nabi yang hidup:

“Kadang-kadang kita memperoleh kesan bahwa apabila
perkataan ditulis di dalam sebuah buku, maka tulisan
tersebut menjadi lebih benar daripada apabila hanya
diucapkan dalam Konferensi Umum sebelumnya.
Hanya karena perkataan ditulis di dalam buku tidak
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berarti bahwa tulisan tersebut memiliki wewenang
untuk membimbing kita. Presiden Taylor melanjutkan
dengan gagasan yang sama ini dan menjelaskan
mengapa tulisan suci masa lampau tidak cukup bagi
kita di zaman sekarang:

‘Alkitab adalah baik; dan Paulus meminta Timotius
untuk mempelajarinya, supaya dia layak sebagai seo-
rang pekerja yang tidak perlu malu, dan supaya dia
dapat berperilaku dengan benar di hadapan gereja yang
hidup [sekali lagi terdapat kata yang hidup], tiang dan
dasar kebenaran. Gereja, bersama Paulus, adalah lan-
dasan, tiang, dasar kebenaran, gereja yang hidup, bukan
huruf hukum yang mati. Kitab Mormon adalah baik dan
Ajaran dan Perjanjian, sebagai tonggak sejarah. Tetapi
seorang pelaut yang berlayar ke lautan memerlukan
patokan yang lebih pasti. Dia harus mengenal bintang
dan kumpulan bintang, dan melakukan pengamatan ter-
hadapnya, agar dapat mengemudikan kapal layarnya
dengan benar. Kitab-kitab tersebut adalah baik untuk
dijadikan contoh, sesuatu yang dijadikan teladan, dan
investigasi, dan untuk mengembangkan hukum-hukum
dan asas-asas tertentu. Akan tetapi kitab-kitab tersebut
tidak, dan tidak dapat menangani setiap kasus yang
perlu dinilai dan ditertibkan.

Kita memerlukan pohon yang hidup—mata air yang
hidup—kecerdasan yang hidup, berlanjut dari imamat
yang hidup di surga, melalui imamat yang hidup di
bumi .... Dan dari saat Adam pertama kali menerima
komunikasi dari Allah, hingga saat Yohanes, di Pulau
Patmos, menerima komunikasinya, atau Joseph Smith
dengan surga yang dibukakan kepadanya, hal tersebut
selalu membutuhkan wahyu baru, yang disesuaikan

dengan kondisi khusus dimana gereja atau individu
berada. Wahyu Adam tidak memerintahkan Nuh untuk
membuat bahteranya; juga wahyu Nuh tidak memerin-
tahkan Lot untuk meninggalkan Sodom: dan juga
wahyu ini tidak membahas mengenai keberangkatan
anak-anak Israel dari Mesir. Semua ini memiliki wahyu
masing-masing, demikian pula dengan Yesaya, Yeremia,
Yehezkiel, Yesus, Petrus, Paulus, Yohanes serta Joseph.
Dan demikian pula kita harus memilikinya, atau kalau
tidak kita akan tersesat’ (The Gospel Kingdom, hlm. 34).

Tidak ada pernyataan yang lebih kuat yang saya keta-
hui. Saya mungkin telah mengucapkan hal yang sama
dalam bahasa yang sama; dan Anda, karena Anda lebih
beriman dan lebih kuat dalam memercayai firman yang
hidup di zaman sekarang, mungkin, akan percaya.
Tetapi saya sudah mengalaminya dari beberapa gene-
rasi (hingga Presiden Taylor) sehingga itu merupakan
pernyataan yang memiliki wewenang yang lebih ‘besar’
daripada apabila saya telah mengucapkannya dalam
bahasa saya sendiri saat ini. Tetapi Anda memahami
apa yang dia maksudkan” (“The Place of the Living
Prophet, Seer, and Revelator,” dalam Charge, hlm. 109).

Presiden Ezra Taft Benson menasihati para Orang Suci
untuk “waspada terhadap mereka yang lebih menguta-
makan nabi-nabi yang sudah mati daripada nabi-nabi
yang hidup, karena nabi-nabi yang hidup selalu harus
diutamakan terlebih dahulu” (“Fourteen Fundamentals
in Following the Prophet,” hlm. 27). Hubungan antara
nabi yang hidup dan wahyu yang sekarang dengan
tulisan suci dan wahyu-wahyu masa lampau dijelaskan
oleh Penatua Orson F. Whitney dengan cara berikut ini:

“Bertahun-tahun yang lalu seorang pemimpin rohani
terpelajar dari Gereja Katolik Yunani datang ke Utah ....
Dia telah menghadiri pertemuan sakramen ‘Mormon’,
dan banyak memberikan kritikan terhadap metode
pelaksanaan Jamuan Tuhan, terutama sekali cara kita
menggunakan air sebagai pengganti anggur pada
kesempatan pertemuan sakramen tersebut. Dia menga-
takan bahwa dia merasa ngeri ketika melihat orang-
orang meminum air; dan dia menekankan fakta, karena
itu memang faktanya, bahwa sesuai dengan Alkitab,
Juruselamat, ketika Dia menetapkan sakramen di antara
orang-orang Yahudi menggunakan anggur, dengan
menyatakan bahwa ini adalah darah-Nya, atau itu
melambangkan darah-Nya ....

Teman saya dari Gereja Katolik Yunani, baik dia menya-
darinya atau tidak, telah menemukan ciri khas yang
sangat menonjol yang membedakan antara Gereja Allah
dengan semua gereja lainnya di bumi—yaitu bahwa
sementara gereja-gereja lain tersebut dibangun di atas
dasar buku-buku dan adat istiadat serta ajaran manusia,
Gereja ini dibangun di atas dasar batu karang Kristus,
berdasarkan asas wahyu langsung dan terus-menerus.
Orang-Orang Suci Zaman Akhir tidak melakukan segala
sesuatu karena segala sesuatu tersebut dicetak dalam
buku. Mereka tidak melakukan segala sesuatu karena
Allah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk tidak
melakukannya; juga mereka tidak akan melakukannya
atau membiarkannya dalam keadaan tidak dilakukan
karena perintah yang diberikan Kristus kepada orang-

Henry D. Moyle mengatakan, “Tulisan suci terbesar di antara semua
tulisan suci adalah tulisan suci sekarang”
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orang Nefi. Apa pun yang dilakukan oleh Gereja ini
adalah karena Allah, yang berbicara dari surga di zaman
kita, telah memerintahkan Gereja untuk melakukannya.
Tidak ada buku apa pun yang memimpin Gereja ini, dan
tidak ada buku apa pun yang menjadi landasannya.
Anda tidak dapat menimbun buku dalam jumlah yang
cukup untuk menggantikan imamat Allah, yang diil-
hami oleh kuasa Roh Kudus. Itu adalah konstitusi
Gereja Kristus. Apabila kita menggunakan air sebagai
pengganti anggur dalam sakramen Perjamuan Tuhan,
hal ini dikarenakan Kristus telah memerintahkannya
demikian. Wahyu ilahi menyesuaikan diri dengan
keadaan dan kondisi manusia, dan perubahan demi per-
ubahan harus diikuti karena pekerjaan progresif yang
berlanjut hingga tujuan akhirnya. Tidak ada buku yang
cukup besar atau baik untuk memimpin Gereja ini.

Sambil mengucapkan ini, saya berbicara dengan segala
hormat untuk firman tertulis Allah, yang telah dicetak
dalam kitab-kitab, yang sebagian darinya dapat menjadi
usang, telah memenuhi tujuannya dan diletakkan
dalam rak buku, sementara sebagian lainnya masih
kuat, penuh dengan kehidupan, dan berlaku untuk
keadaan kita sekarang—tingkat perkembangan kita
sekarang. Tetapi bahkan bagian ini pun harus ditafsir-
kan dengan benar. Tidak seorang pun boleh memperde-
batkan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab, di
hadapan juru bicara Allah, yang berbicara untuk-Nya
dan menafsirkan firman-Nya. Memperdebatkannya ber-
arti tunduk pada hukum yang telah mati dibandingkan
dengan firman Tuhan yang hidup, yang selalu merupa-
kan posisi yang salah. Apa yang diucapkan Tuhan
kepada orang-orang Yahudi dan Nefi dua ribu tahun
silam, atau apa yang Dia ucapkan kepada Orang Suci
Zaman Akhir lima puluh atau enam puluh tahun lalu,
tidak memiliki kekuatan apa pun untuk masa ini, kecu-
ali hal itu sesuai dengan wahyu untuk masa sekarang,
dengan petunjuk Tuhan yang terbaru kepada umat-Nya
melalui para hamba atau seorang hamba yang telah Dia
pilih atau angkat; dan mereka yang mengabaikan fakta
ini pasti akan mengalami kesulitan. Adalah firman
Allah terkini yang harus kita indahkan, lebih diutama-
kan daripada wahyu di masa lampau, betapa pun benar
wahyu tersebut. Allah yang sama yang memerintahkan
kita untuk melakukan sesuatu dan harus dilakukan hari
ini juga, dapat menarik perintah itu pada keesokan
harinya, tanpa dapat diubah atau tanpa ada kete-
tapan .... Dia memerintahkan Abraham untuk membu-
nuh anaknya, dan Abraham baru akan melakukannya,
ketika Allah yang sama berkata: ‘Jangan bunuh anak
itu.’ Abraham merasa berkewajiban untuk melaksana-
kan perintah pertama itu, sampai perintah kedua dibe-
rikan, dan kemudian dia merasa berkewajiban untuk
mematuhi perintah kedua bukan perintah pertama; dan
seandainya dia tidak mematuhi perintah yang kedua
maka dia telah melanggar perintah tersebut.

... Pekerjaan Allah bersifat progresif. Pekerjaan Allah
berubah dalam penampilannya, tetapi asas-asasnya
tidak pernah berubah. Kebenaran yang merupakan lan-
dasan bagi pekerjaan Allah adalah kekal dan tidak
dapat berubah, tetapi ada banyak peraturan yang beru-
bah dan selalu berubah, sama halnya dengan pekerjaan

Allah yang maju terus” (dalam Conference Report,
Oktober 1916, hlm. 55–56).

(4-5) Kitab-Kitab Standar dan Para Nabi yang Hidup
Harus Diterima atau Ditolak Bersama
Kita harus menghargai kitab-kitab standar dan pernya-
taan yang diilhami dari nabi yang hidup sebagai sum-
ber kebenaran yang sah dan perlu. Kadang-kadang
anggota Gereja yang mendapatkan informasi yang salah
akan mempertahankan bahwa, meskipun mereka mene-
rima kitab-kitab standar sebagai tulisan suci yang diil-
hami Allah, mereka enggan untuk memberikan
kredibilitas yang sama terhadap hal-hal yang diucapkan
oleh nabi yang hidup. Orang-orang semacam itu sedang
mengikuti jalan yang tidak konsisten dan “sesat sebab
tidak mengerti Kitab Suci” (Matius 22:29), karena
tulisan suci itu sendiri dengan jelas memberikan kesak-
sian mengenai fakta bahwa kita harus mengindahkan
nabi-nabi yang hidup (lihat A&P 1:14, 38; 21:1, 4–5).
Mengenai hal ini, Penatua Orson Pratt juga memberikan
kesaksian:

“Begitu kita mengesampingkan firman yang hidup kita
mengesampingkan wahyu dari Allah. Mengapa?
Karena wahyu dari Allah dengan jelas memerintahkan
kita bahwa kita harus mendengarkan firman Allah yang
hidup. Oleh karena itu, apabila kita berusaha mengikuti
firman tertulis, dan pada saat yang bersamaan tidak
mengindahkan firman Allah yang hidup, maka firman
tertulis akan menjadi kutukan bagi kita” (dalam Journal
of Discourses, 7:373).

(4-6) Kapan Perkataan Nabi yang Hidup Dianggap
sebagai Tulisan Suci?
Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa “seorang nabi
adalah nabi hanya ketika dia bertindak sebagai seo-
rang nabi” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, hlm.
278). Para nabi memiliki hak untuk mengungkapkan
pandangan pribadi. Tidak setiap kata yang mereka
ucapkan harus dianggap sebagai penafsiran atau
ucapan resmi. Akan tetapi, ajaran mereka kepada
Orang Suci dan tulisan resmi mereka harus dianggap
sebagai produk dari pemanggilan kenabian mereka
dan harus diindahkan.

Sebagai anggota Gereja kita bertanggung jawab untuk
menjaga kehidupan kita sendiri selaras dengan Roh
Tuhan sehingga kita dapat mengetahui melalui kesak-
sian kita sendiri apakah seseorang itu bertindak berda-
sarkan pengaruh Roh Kudus. Presiden J. Reuben Clark,
Jr., mengatakan mengenai tanggung jawab ini:

“Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita dapat
mengetahui apakah segala sesuatu yang mereka
[Pemimpin] bicarakan telah diucapkan sebagaimana
mereka ‘digerakkan oleh Roh Kudus?’

Saya telah beberapa lama memikirkan pertanyaan ini,
dan jawaban terhadap pertanyaan ini adalah bahwa
sepanjang yang saya ketahui, adalah: Kita dapat menge-
tahui apakah para pembicara ‘digerakkan oleh Roh
Kudus’ hanya ketika kita sendiri ‘digerakkan oleh Roh
Kudus.’
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Oleh karena itu, hal ini mengalihkan tanggung jawab
sepenuhnya dari mereka kepada kita untuk menentu-
kan apakah mereka berbicara karena digerakkan oleh
Roh Kudus” (“When Are Church Leader’s Words
Entitled to Claim of Scripture?” Church News, 31 Juli
1954, hlm. 9).

Penatua Bruce R. McConkie juga menekankan mengenai
hal ini:

“Nah, tidak ada cara di surga atau di bumi bagi siapa
pun untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan suatu
wahyu kecuali kita memiliki Roh yang sama dengan
Roh yang datang pada pewahyu yang telah menerima
wahyu tersebut” (“This Generation Shall Have My
Word through You,” Ensign, Juni 1980, hlm. 58).

Anggota Gereja harus layak untuk menerima penegasan
tersebut dari Roh. Presiden Harold B. Lee pernah
mengatakan:

“Sekarang kita dapat mengetahui bahwa mereka [nabi-
nabi yang hidup] berbicara di bawah ilham apabila kita
hidup layak sehingga kita dapat memiliki kesaksian
bahwa apa yang mereka bicarakan adalah firman dari
Tuhan. Hanya ada satu keselamatan, dan keselamatan itu
adalah bahwa kita harus hidup layak agar memperoleh
kesaksian untuk mengetahui” (“The Place of the Living
Prophet, Seer, and Revelator,” dalam Charge, hlm. 111).

(4-7) Apakah Seorang Nabi Harus Selalu Mendahului
Perkataannya dengan “Beginilah Firman Tuhan” agar
Perkataan Tersebut Mengikat bagi Gereja?
Sayangnya, sejumlah anggota Gereja menempatkan
batasan-batasan mengenai pernyataan dari nabi. Ada
yang tidak mau menerima segala sesuatu sebagai per-
nyataan murni dari nabi kecuali pernyataan tersebut
didahului dengan ungkapan “beginilah firman Tuhan.”
Presiden J. Reuben Clark, Jr., memperlihatkan pemikiran
keliru terhadap pendapat semacam itu:

“Ada di antara mereka yang bersikeras bahwa kecuali
Nabi Tuhan menyatakan, ‘Beginilah firman Tuhan,’
pesan tersebut tidak boleh dianggap sebagai wahyu. Ini
adalah standar pengetesan yang keliru. Karena meski-
pun banyak dari wahyu-wahyu modern yang terdapat
dalam Ajaran dan Perjanjian memang berisi ungkapan
seperti ini, namun ada banyak yang tidak” (“When Are
Church Leader’s Words Entitled to Claim of Scripture?”
hlm. 10).

Nabi tidak perlu mengatakan “Beginilah Firman Tuhan”
untuk memberi kita tulisan suci.

“Kadang-kadang ada di antara mereka yang memperde-
batkan penggunaan kata-kata. Mereka mungkin menga-
takan nabi memberi kita nasihat namun kita tidak
berkewajiban mengikutinya kecuali dia mengatakan
bahwa nasihat tersebut adalah suatu perintah. Tetapi
Tuhan mengatakan mengenai Nabi Joseph, ‘Kamu harus
mengindahkan segala perkataannya dan perintah yang
akan diberikannya kepadamu’ (A&P 21:4; cetak miring
ditambahkan)” (Benson, “Fourteen Fundamentals in
Following the Living Prophet,” hlm. 27–28).

Sebuah wahyu dalam Ajaran dan Perjanjian, bagian
108, kepada Lyman Sherman menggambarkan nilai
yang ditempatkan Tuhan terhadap nasihat nabi-Nya.
“Sesungguhnya, demikian firman Tuhan kepadamu,
hamba-Ku Lyman: Dosa-dosamu telah diampuni,
karena engkau telah menaati suara-Ku untuk datang
pagi ini ke mari untuk menerima nasihat dari dia yang
telah Aku tetapkan” (A&P 108:1).

(4-8) Nasihat Kenabian Akan Selalu Bermanfaat
Mungkin terlalu banyak orang yang sibuk memikirkan
pertanyaan tentang ketika seorang nabi berbicara
bagi Tuhan. Adalah penting untuk memperoleh kesak-
sian pribadi bahwa perkataan seorang nabi diilhami
oleh Allah. Akan tetapi, bahkan seseorang yang belum
menerima kesaksian tersebut harus ingat bahwa nasihat
seorang nabi akan selalu datang tepat waktu dan ber-
manfaat. Mengenai manfaat nasihat dari nabi, Presiden
Wilford Woodruff mengatakan:

“Kita, sebagai umat, tidak boleh memandang ringan
nasihat ini, karena saya akan memberitahukan kepada
Anda dalam nama Tuhan—dan saya telah memerhati-
kannya sejak saat saya menjadi anggota Gereja ini—
tidak ada orang yang dengan sengaja menentang
nasihat pemimpin yang telah diberi wewenang resmi
bagi umat ini akan menjadi makmur .... Anda akan
mengetahui bahwa semua orang yang menentang nasi-
hat ini tidak akan pernah menjadi makmur ....

Ketika nasihat datang kita tidak boleh memandang
ringan nasihat tersebut, terlepas apa pun nasihat terse-
but, karena apabila kita melakukannya maka hal itu
akan mendatangkan kejahatan bagi kita ....

Ezra Taft Benson mengatakan, “Nabi tidak harus mengatakan ‘Beginilah
firman Tuhan’ untuk memberi kita tulisan suci”
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Kita telah diatur oleh nasihat bukan oleh perintah
dalam banyak hal, yang telah menjadi berkat bagi para
Orang Suci” (dalam Journal of Discourses, 14:33, 36).

Penatua John A. Widtsoe juga mengajarkan bahwa ada-
lah bijaksana bagi kita untuk mengikuti nasihat dari
seorang nabi dalam semua situasi:

Meskipun nabi mungkin melangkah keluar dari peran
resminya dalam menangani urusan kehidupan sehari-
hari, dia tidak pernah memisahkan dirinya dari roh dan
pengaruh yang merupakan bagian dari jabatan kudus
yang telah ditempatkan Tuhan kepadanya. Iman dan
kesiapan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang mem-
persiapkan dia bagi jabatan tingginya, membentuk

kehidupannya selaras dengan asas-asas kekal dan
tujuan Injil. Meskipun sering kali rendah hati menurut
standar dunia, dalam karunia dan kemampuan, dia
hidup di bawah bimbingan yang diilhami, yang mem-
buatnya mulia di antara manusia, dan oleh karena itu,
ungkapan-ungkapan tidak resmi yang dia ucapkan
memiliki bobot yang lebih besar daripada pendapat
orang lain yang memiliki karunia dan pengalaman yang
sama atau lebih besar tetapi tanpa memiliki kuasa men-
duduki jabatan kenabian. Adalah bijaksana dalam
semua situasi dan untuk semua isu dalam setiap kegi-
atan manusia untuk mendengarkan suara nabi. Kita
akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan terbe-
sar apabila kita mengikuti nasihat yang mungkin kita
terima dari nabi” (“When Does a Prophet Speak as a
Prophet,” Evidences and Reconciliations, hlm. 237).

(4-9) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Baca dan rujuk silangkan tulisan suci berikut ini yang
mengajarkan bahwa kita harus mengindahkan firman
hidup Allah: Yohanes 13:20; 3 Nefi 12:1; 28:34–35;
A&P 1:14, 38; 84:36; 112:20; 124:45.

2. Jelaskan bagaimana tulisan suci diperoleh dan
mengapa kitab-kitab standar berharga?

3. Berikan beberapa contoh tulisan suci untuk memperli-
hatkan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada umat di
setiap zaman petunjuk yang sama melainkan Dia mem-
berikan petunjuk dan perintah yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan tingkat rohani umat yang terlibat.

4. Siapakah yang memiliki hak untuk menafsirkan
tulisan suci bagi seluruh Gereja?

5. Tulislah sebuah paragraf yang menjelaskan bagai-
mana Tuhan mengharapkan Anda menanggapi nasi-
hat atau pengarahan dari Presiden Gereja apabila
nasihat tersebut melampaui apa yang terdapat dalam
tulisan suci.

6. Apa yang kita masing-masing harus lakukan agar
dapat mengetahui apakah seseorang itu berbicara atau
menulis di bawah pengaruh Roh Kudus?

John A. Widtsoe mengajarkan bahwa nasihat dari seorang nabi harus
selalu diikuti
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Presidensi Utama
Badan pengatur tertinggi di Gereja Yesus Kristus terdiri
dari tiga imam besar ketua yang disebut Kuorum
Presidensi Utama (lihat A&P 107:22). Kepada mereka
dibebankan tanggung jawab memimpin kerajaan Allah
di bumi (lihat A&P 81:2). Adalah hak istimewa dan
tugas mereka sebagai “Presiden Imamat Tinggi menurut
peraturan Melkisedek ... menjabat dalam segala jabatan
dalam gereja” (A&P 107:9).

Apakah beberapa di antara banyak tanggung jawab
yang dimiliki Presidensi Utama dalam memimpin kera-
jaan Allah? Apakah beberapa fungsi sehari-hari mereka?
Seberapa pentingkah kita harus selaras dengan
Presidensi Utama? Janji apakah yang diberikan kepada
para anggota Gereja yang mengikuti Presidensi Utama?
Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan
akan membantu Anda menghargai wewenang besar
dan beban berat yang telah diberikan Tuhan kepada
Presidensi Utama.

(5-1) Presidensi Utama Memimpin Seluruh Fungsi
Keimamatan dalam Gereja
“Sebagai Presiden Gereja yang merupakan pejabat ketua
yang memimpin seluruh anggota Gereja. Sebagai presi-
den imamat tinggi, dia memimpin seluruh keimamatan
Gereja dan memiliki wewenang untuk mengaturnya,
karena dia memegang kunci-kunci keimamatan tersebut.

Melalui wahyu presiden Gereja telah diberi para
penasihat ....

Kuasa pemerintahan tertinggi Gereja dipercayakan
kepada Presiden bersama para penasihatnya. Presidensi
Utama memimpin seluruh dewan, seluruh kuorum, dan
seluruh organisasi Gereja, dengan kuasa pengangkatan
dan kuasa penunjukan tertinggi [lihat A&P 107:9].
Kuasa pengangkatan, penunjukan, dan kepemimpinan
dapat didelegasikan oleh Presidensi Utama kepada
orang-orang lain yang dapat mereka pilih dan yang
didukung oleh jemaat untuk mewakili presidensi dalam
pemerintahan Gereja” (Joseph Fielding Smith, “The First
Presidency and the Council of the Twelve,” Improvement
Era, November 1966, hlm. 977–978).

Sebagai Imam Besar Ketua bagi seluruh anggota Gereja,
Presidensi Utama membentuk dewan tertinggi Gereja
dan merupakan wewenang akhir untuk segala urusan.
Tuhan menunjukkan tingkat kewenangan mereka ketika
Dia mengatakan: “Lagi, sesungguhnya Aku berfirman
kepadamu: Urusan yang paling penting dalam gereja
dan persoalan yang paling sulit di gereja, hendaknya
disampaikan dan diajukan kepada mahkamah gereja
di hadapan Presidensi Imamat Tinggi, jika keputusan
uskup atau para hakim tidak memuaskan.

Dan Presidensi Dewan Tinggi akan mempunyai kekua-
saan untuk memanggil para imam besar lainnya, bah-
kan dua belas orang, untuk menolongnya sebagai para
penasihat; dengan demikian Presidensi Imamat Tinggi
serta para penasihatnya akan mempunyai kekuasaan
yang sesuai dengan hukum-hukum gereja untuk memu-
tuskan atas dasar pembuktian.

Dan setelah keputusan ini maka tidak akan diingatkan
lagi di hadapan Tuhan, karena ini adalah mahkamah
tertinggi gereja Allah dan keputusannya merupakan
keputusan terakhir atas perbedaan dalam persoalan
kerohanian” (A&P 107:78–80).

Presiden Joseph Fielding Smith memberikan penjelasan
berikut mengenai batas kekuasaan Presidensi Utama:

“Presidensi Utama adalah firman Allah yang hidup
dan hakim tertinggi serta penafsir bagi hukum Gereja.
Mereka mengawasi pekerjaan seluruh Gereja dalam
segala urusan kebijakan, organisasi, dan administrasi.
Tidak ada bagian pekerjaan mana pun dari Gereja berada
di luar wewenang mereka” (“First Presidency,” hlm. 978).

Sebagai Presiden Gereja, dan atas nama Presidensi
Utama, Joseph Fielding Smith juga menyatakan:

“Kami memegang Imamat Melkisedek suci, yaitu kuasa
dan wewenang Allah yang didelegasikan kepada manu-
sia di bumi untuk bertindak dalam segala sesuatu untuk
keselamatan manusia.

Kami juga memegang kunci-kunci kerajaan Allah di
bumi, yaitu kerajaan Gereja Yesus Kristus dari Orang-
orang Suci Zaman Akhir.

Kunci-kunci ini adalah hak presidensi; kunci-kunci ini
adalah kuasa dan wewenang untuk mengatur dan

Presiden David O. McKay dan penasihat Stephen L. Richards (kiri) dan
J. Reuben Clark, Jr. (kanan)
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mengarahkan semua urusan Tuhan di bumi. Mereka
yang memegangnya memiliki kuasa untuk mengatur
dan mengendalikan cara orang lain dapat melayani
dalam keimamatan. Kita semua dapat memegang ima-
mat, tetapi kita hanya dapat menggunakannya sesuai
dengan wewenang yang diberikan dan diarahkan
oleh mereka yang memegang kunci-kunci” (dalam
Conference Report, April 1972, hlm. 98; atau Ensign, Juli
1972, hlm. 87).

Dalam konferensi Oktober 1981, Penatua Mark E.
Petersen menjelaskan hubungan antara para penasihat
dalam Presidensi Utama dengan Presiden sebagai beri-
kut ini:

“Presidensi Utama adalah kuorum Gereja dan bekerja
dengan sangat harmonis di bawah pengaruh Roh Kudus,
sehingga memberikan bimbingan yang diilhami bagi
Orang-Orang Suci.

Presidensi Utama adalah dewan yang mengetuai
Gereja. Para Pembesar Umum ini memimpin segala
sesuatu. Mereka memegang semua kunci, kuasa, karu-
nia, dan berkat pada masa kelegaan ini.

Presiden adalah imam besar ketua. Para penasihatnya
memimpin bersamanya melalui delegasi yang diberikan
olehnya dalam melaksanakan pekerjaan kuorum ter-
tinggi yang diorganisasi secara ilahi ini di bumi.
Keempat orang dalam presidensi adalah Rasul Tuhan
Yesus Kristus; semuanya adalah nabi, pelihat, dan
pewahyu” (dalam Conference Report, Oktober 1981,
hlm. 88; atau Ensign, November 1981, hlm. 64).

Dari waktu ke waktu, sebagaimana diperlukan, Presiden
Gereja telah memanggil penasihat tambahan dalam
Presidensi. Beginilah kasusnya ketika Penatua Petersen
membuat pernyataan yang baru saja dikutip (untuk con-

toh lain lihat History of the Church, 2:509; dan Conference
Report, September/Oktober, 1961, hlm. 39–40).

(5-2) Presidensi Utama Bertanggung Jawab untuk
Administrasi Gereja
Presiden N. Eldon Tanner, penasihat untuk empat
Presiden Gereja, menguraikan fungsi sehari-hari
Presidensi Utama sebagai berikut ini:

“Segala urusan yang berhubungan dengan administrasi
Gereja berada di bawah pengarahan Presidensi Utama, ....

Izinkanlah saya menyebutkan beberapa hal yang
berada di bawah pengawasan langsung dari Presidensi
Utama: pembuatan anggaran, bagian pendidikan, seja-
rah, dan personalia; bait suci; auditing; dan pelayanan
kesejahteraan ....

Pada umumnya, semua urusan ini berada di bawah
pengarahan Presidensi Utama. Secara khususnya, untuk
rapat-rapat tetap yang sudah terjadwal, Presidensi
Utama mengadakan rapat setiap hari Selasa, Rabu,
Kamis, dan Jumat pada jam 8 pagi dengan seorang sek-
retaris yang membuat catatan lengkap mengenai semua
prosedur. Pembahasan ini mencakup korespondensi
yang telah diketengahkan kepada Presidensi Utama—
yang berisi hampir segala sesuatu mulai dari perta-
nyaan tentang penindikan telinga hingga imbauan dari
keputusan pengeluaran anggota gereja oleh presi-
densi wilayah dan dewan tinggi. Terdapat juga perta-
nyaan mengenai standar pakaian dan kebersihan diri,
hipnotisme, kepatuhan hari Sabat, penafsiran tulisan
suci, pelatihan kepekaan, pemeteraian, keluhan terha-
dap pejabat lokal, reinkarnasi, sumbangan bagian-
bagian tubuh kepada ilmu pengetahuan atau kepada
orang lain, kremasi, transplantasi, masalah hukum, dan
lain sebagainya.
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Keputusan mereka juga melibatkan pemilihan presi-
densi bait suci yang baru, kapan dan di mana bait suci
harus dibangun, dan hal-hal lain yang akan dibahas
pada pertemuan dengan Dewan Dua Belas Rasul dan
dengan Keuskupan Ketua ....

Hari Selasa pagi jam 10 pagi mereka mengadakan perte-
muan dengan Komite Pengeluaran, [lihat A&P 120]
yang terdiri dari Presidensi Utama, empat anggota Dua
Belas, dan Keuskupan Ketua. Di sini para pemimpin
departemen yang berbeda mengemukakan kebutuhan
biaya mereka untuk dipertimbangkan, dan alokasi
dana dibuat. Contohnya adalah permohonan oleh
Departemen Fasilitas Gedung untuk memperoleh lahan
dan bangunan misalnya untuk gedung wilayah atau
cabang, rumah misi, pusat pengunjung, dan lain seba-
gainya, dan pembahasan mengenai biaya perawatan.
Juga, Keuskupan Ketua mengajukan permohonan untuk
memperoleh biaya untuk proyek kesejahteraan.

Pertemuan Presidensi Utama pada hari Rabu digunakan
untuk mendengarkan laporan para pemimpin dari ber-
bagai departemen yang berada di bawah pengawasan
langsung Presidensi Utama, misalnya departemen
Sejarah, Personalia, dan Komunikasi Masyarakat. Janji
pertemuan untuk para tamu penting juga dijadwalkan
untuk hari Rabu pagi, jika memungkinkan. Saya selalu
terkesan dengan pengaruh Presiden Gereja terhadap
para tamu ini karena kami menerima umpan balik lang-
sung maupun tidak langsung melalui korespondensi
atau laporan lisan.

Sekali sebulan pada hari Rabu, Presidensi Utama
mengadakan pertemuan dengan Gabungan Dewan
Pendidikan Gereja dan Dewan Perwalian untuk mem-
bahas semua urusan yang memengaruhi universitas
dan perguruan tinggi, institut dan seminari, serta
sekolah-sekolah Gereja lainnya. Juga, sekali pada hari
Rabu setiap bulan mereka mengadakan pertemuan
dengan ... Komite Pelayanan Kesejahteraan, seperti
yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada hari Kamis pukul 10 pagi mereka bergabung
dengan Dewan Dua Belas di ruang atas bait suci,
dimana Dua Belas telah mengadakan rapat sejak jam 8
pagi. Di dalam ruang inilah para pemimpin Gereja telah
diberi pengarahan oleh Tuhan sejak bait suci selesai
dibangun. Di sini orang dapat memiliki perasaan rohani
yang istimewa, dan kadang-kadang merasakan keha-
diran beberapa pemimpin yang hebat ini, yang telah
meninggal. Potret dua belas Presiden Gereja, dan juga
Hyrum, Bapa Bangsa, terpampang di dinding ruangan
ini. Di sini juga terdapat lukisan Juruselamat di Danau
Galilea tempat Dia memanggil beberapa dari rasul-
Nya, dan lukisan lainnya menggambarkan penyaliban
dan kenaikan-Nya ke surga. Di sini kami diingatkan
tentang banyak pemimpin agung yang telah duduk di
ruang dewan ini, dan dengan pengarahan Tuhan kepu-
tusan besar telah dibuat.

Saat Presidensi Utama memasuki ruangan ini pukul 10
hari Kamis pagi, kami bersalaman dengan semua ang-
gota Dua Belas, kemudian mengganti pakaian kami

dengan jubah bait suci. Kami menyanyikan nyanyian
rohani, berlutut berdoa, dan kemudian bergabung ber-
sama dengan membentuk lingkaran untuk berdoa di
mezbah, dan setelah itu kami mengganti pakaian kami
dengan pakaian biasa.

Setelah membahas notulen dari rapat sebelumnya, kami
mempertimbangkan hal-hal berikut ini: persetujuan
penggantian dalam keuskupan sebagaimana direko-
mendasikan oleh para presiden wilayah—yang sudah
dibahas sebelumnya dalam pertemuan dengan Dua
Belas (Anda mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa
selama tahun 1977 kami menyetujui rata-rata dua puluh
lima hingga tiga puluh uskup baru setiap minggu); per-
ubahan dalam organisasi wilayah, lingkungan, misi,
dan bait suci di seluruh Gereja, termasuk batas-batas
dan pejabat; para pejabat dan administrasi organisasi
pelengkap; hal-hal yang diketengahkan oleh para
pemimpin departemen yang berbeda; dan laporan kami
tentang konferensi wilayah serta kegiatan lain selama
minggu yang bersangkutan, misalnya acara pema-
kaman, janji untuk memberikan ceramah, dan lain seba-
gainya. Dalam kelompok inilah perubahan apa pun
dalam administrasi atau kebijakan dipertimbangkan
dan disetujui, dan kemudian menjadi kebijakan resmi
Gereja ....

Pada hari Kamis pertama setiap bulan Presidensi Utama
mengadakan pertemuan dengan semua Pembesar
Umum—para anggota Dua Belas, Tujuh Puluh, dan
Keuskupan Ketua. Dalam pertemuan ini semuanya
diberi tahu mengenai perubahan apa pun dalam prog-
ram atau prosedur dan diberi instruksi mengenai tugas
atau tanggung jawab masing-masing. Presiden meminta
para anggota memberikan kesaksian mereka, yang sete-
lah itu kami semua mengenakan pakaian bait suci kami
masing-masing, mengambil sakramen, dan berdoa ber-
sama dalam bentuk lingkaran bersama semua anggota
yang hadir. Pada akhir doa semua orang, kecuali
Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas, membubar-
kan diri, dan mereka yang masih tersisa mengganti
pakaian mereka dengan pakaian biasa dan melanjutkan
dengan membahas hal-hal reguler dalam pertemuan
hari Kamis. Sekretaris yang membuat catatan memberi-
kan laporan mengenai semua hal yang telah diucapkan
dan dilakukan.

Setelah mengikuti setiap pertemuan pada hari Kamis,
Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas makan siang
bersama dalam sebuah ruangan yang diperuntukkan
bagi tujuan tersebut. Dalam ruangan ini kami memiliki
sebuah gambar indah mengenai Perjamuan Terakhir. Ini
adalah saat untuk bersantai, dan dalam percakapan
kami saling bertukar pengalaman dan membahas hal-
hal yang menjadi kepentingan bersama. Saya dapat
memberi tahu Anda beberapa pembahasan yang mena-
rik apabila saya memiliki cukup waktu. Hari Jumat jam
9 pagi, Keuskupan Ketua mengadakan pertemuan
dengan Presidensi Utama untuk memberikan laporan
dan membahas hal-hal yang memengaruhi adminis-
trasi” (dalam Conference Report, Oktober 1979, hlm. 64,
67–69; atau Ensign, November 1979, hlm. 45–48).
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(5-3) Apa yang Diucapkan oleh Presidensi Utama
Adalah Tulisan Suci
“Sekarang Tuhan mewahyukan kehendak-Nya kepada
semua penduduk bumi, dan khususnya kepada para
anggota Gereja, mengenai isu-isu di zaman kita melalui
para nabi yang hidup, dengan Presidensi Utama seba-
gai pemimpin. Apa yang mereka ucapkan sebagai presi-
densi adalah apa yang Tuhan ucapkan seandainya Dia
sendiri berada di sini. Ini adalah landasan batu karang
Gereja Mormon .... Oleh karena itu, saya ulangi lagi, apa
yang diucapkan oleh presidensi sebagai presidensi ada-
lah apa yang akan Tuhan ucapkan seandainya Dia
berada di sini, dan itu adalah tulisan suci. Ucapan presi-
densi ini harus dipelajari, dipahami, dan diikuti, bahkan
seperti halnya dengan wahyu-wahyu dalam Ajaran dan
Perjanjian dan tulisan suci lainnya. Mereka yang mela-
kukan hal-hal ini tidak akan menafsirkan bahwa apa
yang mereka ucapkan telah diilhami oleh latar belakang
politik atau untuk kepentingan diri sendiri; mereka juga
tidak akan mengatakan bahwa para pemimpin Gereja
tidak mengetahui mengenai keadaan orang-orang yang
terpengaruh oleh nasihat mereka; atau bahwa nasihat
mereka tidak dapat diterima karena nasihat tersebut
tidak didahului dengan ungkapan, ‘Beginilah firman
Tuhan’” (Marion G. Romney, dalam Conference Report,
April 1945, hlm. 90).

(5-4) Interpretasi Doktrin Adalah Tanggung Jawab
Presidensi Utama
“Interpretasi doktrin adalah tanggung jawab Presidensi
Utama. Tuhan telah memberikan tanggung jawab terse-
but kepada mereka melalui wahyu. Tidak seorang guru
pun yang berhak menafsirkan doktrin bagi anggota
Gereja” (Ezra Taft Benson, “The Gospel Teacher and His
Message,” dalam Charge to Religious Educators, hlm.
51–52).

(5-5) Para Orang Suci Zaman Akhir Harus
Mengandalkan Presidensi Utama untuk Memperoleh
Petunjuk-Petunjuk bagi Mereka
Nabi Joseph Smith menjelaskan tata tertib surga dalam
kaitannya dengan wahyu-wahyu dari Allah kepada
umat-Nya:

“Presiden atau Presidensi adalah pemimpin Gereja; dan
wahyu mengenai pikiran dan kehendak Allah kepada
Gereja harus datang melalui Presidensi. Ini adalah tata
tertib dari surga, dan kuasa serta hak istimewa dari
Keimamatan ini ....

Anda harus mengenal mereka yang, seperti Daniel, ber-
doa tiga kali sehari di Rumah Tuhan. Arahkanlah per-
hatian Anda pada Presidensi dan terimalah petunjuk
dari mereka” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, hlm.
111, 161).

Sebagai anggota Kuorum Dua Belas, Penatua Boyd K.
Packer memberikan kesaksian berikut ini mengenai
Presidensi Utama:

“Saya bersyukur kepada Allah atas presidensi. Bagaikan
[puncak gunung yang tinggi], mereka berdiri tanpa ada

yang menghalangi kecuali langit. Mereka mem-
butuhkan suara dukungan kita. Berada dalam pemang-
gilan yang mulia sebagai pemimpin kadang-kadang
sunyi—karena pemanggilan mereka bukan untuk
menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenang-
kan Tuhan. Allah memberkati ketiga orang yang mulia
dan baik ini” (dalam Conference Report, April 1971,
hlm. 123; atau Ensign, Juni 1971, hlm. 87).

(5-6) Mereka yang Mengikuti Presidensi Utama Tidak
Akan Pernah Tersesat
Joseph Fielding Smith, sebagai Presiden Gereja, mem-
buat janji penting berikut ini:

“Saya rasa ada satu hal yang harus tertanam dengan
sangat jelas dalam pikiran kita. Baik Presiden Gereja,
maupun Presidensi Utama, atau suara bersatu
Presidensi Utama dan Dua Belas tidak akan pernah
menyesatkan para Orang Suci atau memberikan nasi-
hat kepada dunia yang bertentangan dengan pikiran
dan kehendak Tuhan.

Seorang dari mereka bisa saja terjatuh di tepi jalan,
atau memiliki pandangan, atau memberikan nasihat
yang tidak berhasil mencapai sasaran seperti yang
dimaksudkan Tuhan. Tetapi suara Presidensi Utama
dan suara gabungan orang lain yang secara bersama-
sama memegang kunci-kunci kerajaan akan selalu
menuntun para Orang Suci dan dunia ke jalan yang
diinginkan “Tuhan ....”

Saya bersaksi bahwa apabila kita mau mengarahkan
pandangan kita kepada Presidensi Utama dan mengi-
kuti nasihat dan pengarahan mereka, tidak ada kuasa di
bumi yang dapat menghalangi atau mengubah arah
jalan kita sebagai Gereja, dan sebagai individu kita akan
memperoleh kedamaian dalam kehidupan ini dan men-
jadi ahli waris kemuliaan kekal di dunia yang akan
datang” (dalam Conference Report, April 1972, hlm. 99;
atau Ensign, Juli 1972, hlm. 88).

Penatua Mark E. Petersen, mengomentari mengenai per-
nyataan yang diilhami oleh Presiden Smith ini, menyata-
kan bahwa “presiden-presiden lain sebelum dia juga
telah mengatakan bahwa apabila kita mengikuti kepe-
mimpinan Presidensi Utama maka kita tidak akan per-
nah tersesat atau murtad dari kebenaran” (The Salt and
the Savor, hlm. 29).

(5-7) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Pastikan Anda dapat mengidentifikasi setiap anggota
Presidensi Utama sekarang.

2. Sebutkan beberapa tanggung jawab Presidensi Utama.

3. Dua paragraf berikut ini mencerminkan dua pan-
dangan mengenai pernyataan dari Presidensi Utama
yang dapat diambil oleh anggota Gereja. Tentukan pan-
dangan mana yang dapat dengan paling baik mencer-
minkan cara anggota Gereja seharusnya menerima
nasihat dari Presidensi Utama, dan mengapa.
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a. Apabila Presidensi Utama Gereja membuat pernya-
taan tentang pandangan Gereja, tampaknya bagi saya
ini jelas menunjukkan kehendak Tuhan. Apabila saya
mengalami kesulitan menerima nasihat apa pun, cara
tindakan yang benar untuk dilakukan adalah mencari
konfirmasi dari Tuhan mengenai kebenaran atas per-
nyataan-pernyataan yang telah dibuat oleh Pembesar
Gereja. 

b. Saya percaya bahwa pernyataan dari Presidensi
Utama merupakan sumber ilham yang pasti, meskipun
banyak di antaranya hanyalah pendapat pribadi. Saya
membiasakan diri untuk mempertimbangkan dengan
cermat pernyataan para pemimpin kita. Tetapi saya
juga mempertimbangkan isu yang telah dipelajari
manusia. Bagi saya, jalan kebenaran harus melibatkan
penemuan jati diri. Sayangnya, beberapa di antara
pemimpin Gereja kita telah membuat pernyataan yang
bertentangan dengan segala sesuatu yang dapat dibe-
narkan oleh akal sehat manusia. Dalam kondisi seperti
itu, saya percaya bahwa kita memiliki hak untuk memi-
lih mengenai apa yang dapat kita percayai.

Dengan mempertimbangkan pernyataan berikut ini
oleh Penatua Marion G. Romney, tentukan manakah
di antara kedua pandangan tersebut yang memberi-
kan keselamatan terbesar bagi Anda saat Anda men-
cari kehidupan kekal:

“Akan tetapi, saya pastikan kepada Anda bahwa roh
Tuhan tidak akan pernah mengarahkan seseorang untuk
mengambil pandangan yang bertentangan dengan nasi-
hat Presidensi Gereja-Nya. Hal ini tidak dapat terjadi,
dan saya akan beri tahukan kepada Anda mengapa
demikian. Roh Tuhan adalah ‘kebenaran.’ Nabi Joseph
Smith mengatakan bahwa ‘Kemuliaan Allah adalah akal
budi, atau, dengan kata lain, terang dan kebenaran.’

Presidensi, dalam memimpin Gereja dan mengatur
urusan-urusannya, dan dalam memberikan nasihat
kepada umat, melakukannya berdasarkan kuasa penga-
rahan dari ’terang dan kebenaran’ ini. Ketika seorang pria
dan Presidensi keduanya dituntun pada satu subyek
yang sama melalui ‘terang dan kebenaran,’ tidak mung-
kin terdapat pertentangan di antara mereka. Maka dari
itu, saudara-saudara, semua yang tidak selaras dengan
Presidensi, betapa pun kecil tingkatnya, perlu untuk
bertobat dan mencari pengampunan Tuhan dan menem-
patkan dirinya selaras sepenuhnya” (dalam Conference
Report, April 1942, hlm. 19–20).

4. Tinjaulah apa yang dikatakan Tuhan mengenai mene-
rima Presidensi Utama (lihat A&P 112:20; 124:84).
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Kuorum Dua Belas
Pada tanggal 14 Februari 1835, di Kirtland, Ohio,
Kuorum Dua Belas dalam masa kelegaan ini diorgani-
sasi di bawah pengarahan Nabi Joseph Smith. Kuorum
Dua Belas senantiasa terdiri dari orang-orang yang
memiliki kerohanian yang kuat, yang dipanggil untuk
bertindak di bawah pengarahan Presidensi Utama seba-
gai para saksi khusus bagi Tuhan yang telah dibangkit-
kan kepada seluruh bangsa.

Bab ini akan membantu Anda memahami dengan lebih
jelas lagi peran dan tanggung jawab Dua Belas Rasul
dan bagaimana hubungan peran dan tanggung jawab
ini dengan peran serta tanggung jawab Presidensi
Utama. Saat Anda mempelajari bab ini, Anda akan
mempelajari apa makna bagi seorang Rasul menjadi
saksi khusus bagi Kristus. Anda juga akan mempelajari
sifat dan pentingnya kunci-kunci imamat yang diberi-
kan kepada para Rasul dan alasan mengapa mereka
diberi kunci tersebut.

(6-1) Oliver Cowdery Memberikan Petunjuk kepada
Kuorum Dua Belas Awal di Masa Kelegaan Ini
Pada awal bulan Juni 1829, Oliver Cowdery dan David
Whitmer diinstruksikan untuk mencari Dua Belas (lihat
A&P 18:37–39). Enam tahun kemudian nama dua belas
pria diberikan untuk ditahbiskan sebagai Rasul. Saat
Kuorum Dua Belas dipanggil, Presiden Oliver Cowdery
memberi mereka petunjuk, sebagian dari petunjuk ter-
sebut dikutip di bawah ini:

“Dia ... berkata: Apakah Anda menginginkan pelayanan
dengan segenap hati Anda? Apabila Anda mengingin-
kannya, Anda dipanggil oleh Allah, bukan oleh manu-
sia, untuk pergi ke dunia.

Dia lalu membaca lagi dari wahyu, apa yang telah diu-
capkan Tuhan kepada Dua Belas. “Saudaraku, melalui
wahyu ini Anda diberi tugas. Anda telah ditahbiskan
pada Imamat kudus; Anda telah menerimanya dari
mereka yang memiliki kuasa dan wewenang dari seo-
rang malaikat; Anda harus mengkhotbahkan Injil
kepada setiap bangsa. Apabila Anda tidak memenuhi
tugas Anda pada tingkat sekecil apa pun, maka besarlah
kutukan yang ditimpakan kepada Anda; karena sema-
kin besar pemanggilan maka semakin besar pelang-
garan. Oleh karena itu, saya memperingatkan Anda
untuk mengembangkan kerendahan hati yang besar;
karena saya tahu kesombongan hati manusia.
Waspadalah, karena kalau tidak orang-orang yang
menyanjung Anda akan membuat Anda terangkat-ang-
kat dalam kesombongan; waspadalah, karena kalau
tidak keinginan Anda akan terpusat pada hal-hal duni-
awi. Biarlah pelayanan Anda menjadi yang utama.
Ingatlah, jiwa-jiwa manusia bergantung pada petunjuk
Anda; dan jika Anda memenuhi pemanggilan Anda,
Anda akan senantiasa menjadi makmur.

Anda telah berutang pada kesaksian orang lain; dan
Anda telah bertindak dengan semestinya; tetapi adalah

perlu bahwa Anda menerima kesaksian dari surga bagi
diri Anda sendiri ....

... Kuatkanlah iman Anda; singkirkanlah keraguan
Anda, dosa-dosa Anda, dan semua ketidakpercayaan
Anda; dan tidak ada suatu pun yang dapat mencegah
Anda untuk datang kepada Allah. Penahbisan Anda
belum penuh dan lengkap sebelum Allah menyetujui
Anda. Hal yang sama dibutuhkan dari kita untuk
dapat memenuhi syarat dalam melakukan pekerjaan
Allah, sama seperti yang dibutuhkan dari orang-orang
yang telah melayani sebelum kita; Allah adalah Allah
yang sama. Apabila Juruselamat di zaman dahulu
telah menyetujui para murid-Nya, mengapa tidak di
zaman akhir? ....

... Anda adalah satu kesatuan; Anda memiliki wewe-
nang yang sama dalam memegang kunci-kunci
Kerajaan bagi semua bangsa. Anda dipanggil untuk
mengkhotbahkan Injil Putra Allah kepada bangsa-
bangsa di bumi; ini adalah kehendak Bapa Anda di
surga, bahwa Anda harus memaklumkan Injil-Nya ke
seluruh penjuru bumi dan pulau-pulau di lautan.

Giatlah dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Jiwa satu
orang manusia adalah sama berharganya dengan jiwa
seorang manusia lainnya. Anda harus memaklumkan
pesan ini kepada orang-orang yang menganggap diri
mereka bijaksana; dan kepada orang-orang yang mung-
kin akan menganiaya Anda—mereka mungkin ingin

Oliver Cowdery memberikan nasihat kepada Dua Belas Rasul
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membunuh Anda. Sang musuh selalu berusaha menghi-
langkan nyawa para hamba Allah; oleh karena itu, Anda
harus siap setiap saat untuk mengurbankan nyawa
Anda, apabila Allah menginginkannya demi memaju-
kan dan mencapai tujuan-Nya. Janganlah menggerutu
pada Allah. Berdoalah selalu; waspadalah selalu ....

Kemuliaan pemanggilan Anda terdiri dari hal-hal berikut
ini: Anda akan memegang kunci-kunci pelayanan ini;
Anda akan pergi kepada bangsa-bangsa yang jauh—
bangsa-bangsa yang berada dalam kegelapan. Harinya
akan tiba ketika pekerjaan Allah harus dilaksanakan.
Israel akan dikumpulkan; keturunan Yakub harus dikum-
pulkan dari keadaan mereka yang telah lama diceraibe-
raikan. Akan ada perayaan bagi keturunan Israel, bangsa
pilihan Allah. Ini adalah kisah yang menyedihkan, tetapi
Injil harus dimaklumkan, dan para pelayan Allah meno-
lak; tetapi di mana keturunan Israel dapat ditemukan
dan menerima kesaksian Anda, dan tidak bersukacita?
Tidak di mana pun! Nubuat penuh dengan hal-hal besar
yang akan terjadi di zaman akhir. Setelah keturunan yang
terpilih dikumpulkan, kehancuran akan datang kepada
penduduk bumi; semua bangsa akan merasakan murka
Allah, setelah mereka diperingatkan oleh Orang Suci
Allah Yang Mahatinggi. Apabila Anda tidak memperi-
ngatkan mereka, maka orang lain akan melakukannya,
dan Anda akan kehilangan mahkota Anda ....

... Kini kami menasihati Anda agar setia dalam meme-
nuhi pemanggilan Anda; tidak boleh ada yang kurang
dalam upaya Anda; Anda harus memenuhi segala
tugas; dan izinkanlah kami mengulangi kembali, semua
bangsa berhak atas Anda; Anda diikat bersama sebagai
Tiga Saksi; namun, Anda dapat berpisah dan dipersatu-
kan kembali secara terus-menerus sampai Anda tua.’

Dia lalu mengambil tangan mereka secara sendiri-sendiri,
dan berkata, ‘Apakah Anda dengan segenap hati Anda
bersedia menerima pelayanan ini, untuk memaklumkan
Injil dengan segala ketekunan, bersama saudara-saudara
Anda, sesuai dengan maksud dan tujuan petunjuk yang
telah Anda terima?’ Setiap dari mereka menjawab ya
dengan tegas” (dalam History of the Church, hlm. 195–198).

(6-2) Para Rasul Adalah Saksi Khusus bagi Kristus
Mengenai pemanggilan seorang Rasul sebagai saksi
khusus, Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan
hal berikut:

“Semua orang dapat, melalui wewenang imamat dan
karunia Roh Kudus, menjadi saksi bagi Kristus.
Sesungguhnya, setiap penatua di Gereja seharusnya men-
jadi seperti itu; tetapi ada pemanggilan khusus yang dibe-
rikan kepada Dua Belas saksi khusus yang membedakan
mereka dengan para penatua lainnya di Gereja dalam
sifat pemanggilan mereka sebagai saksi. Kedua belas
orang ini memegang kegenapan wewenang, kunci-kunci,
dan imamat, untuk membuka jalan bagi pemakluman Injil
kepada setiap bangsa, suku, dan bahasa. Orang-orang lain
yang pergi memaklumkan Injil di bawah pengarahan
mereka berada dalam pengawasan mereka. Pekerjaan
mencari jiwa ini ada di tangan mereka, dan di bawah
nasihat Presidensi Utama mereka dipanggil untuk melak-
sanakan semua urusan Gereja dan pemakluman Injil
kepada setiap makhluk” (Doctrines of Salvation, 3:146).

“Kata rasul mengandung arti “dia yang diutus.” Ini ada-
lah nama yang diberikan Tuhan kita kepada dua belas
orang yang Dia pilih untuk menjadi rekan-Nya selama
pelayanan-Nya di bumi dan yang Dia utus untuk
mewakili-Nya setelah Dia naik ke surga ....

Mereka adalah saksi khusus bagi Yesus Kristus. Adalah
hak mereka untuk mengetahui kebenaran dan memiliki
saksi secara terus-menerus. Ini adalah tugas yang ditun-
tut dari mereka, untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus
sesungguhnya adalah Putra Tunggal Allah, Penebus
dunia, dan Juruselamat semua orang yang bersedia
mengakui dosa-dosanya, bertobat, dan mematuhi perin-
tah-perintah-Nya” (“The First Presidency and the
Council of the Twelve,” Improvement Era, November
1966, hlm. 978–979).

Pengetahuan yang dimiliki para Rasul tentang Kristus
bukan hal yang sepele. Mereka harus mengetahui
dengan pasti melalui wahyu pribadi bahwa Yesus ada-
lah Kristus dan bahwa Dia hidup sebagai makhluk yang
telah dibangkitkan dan dipermuliakan. Presiden Joseph
F. Smith menjelaskan mengenai kekudusan pemang-
gilan mereka:

“Kedua belas murid Kristus ini dimaksudkan untuk ber-
tindak sebagai mata dan saksi mata bagi misi ilahi Yesus
Kristus. Tidaklah bagi mereka untuk mengatakan, saya
percaya, hanya karena; saya telah menerimanya hanya
karena saya memercayainya. Bacalah wahyu, Tuhan
memberi tahu kita bahwa mereka harus mengetahui,
mereka harus memiliki pengetahuan sendiri. Pengetahuan
itu harus ada bersama mereka seolah-olah mereka meli-
hatnya sendiri dengan mata mereka dan mendengarnya
dengan telinga mereka dan mereka mengetahui kebe-
naran. Itulah misi mereka, untuk memberikan kesaksian

Boyd K. Packer berbicara mengenai peran kudus seorang Rasul 
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mengenai Yesus Kristus dan bahwa Dia telah disalibkan
dan dibangkitkan dari kematian dan sekarang berhiaskan
kuasa dari Yang Mahakuasa di sebelah kanan Allah,
Juruselamat dunia. Itulah misi mereka, dan tugas mereka,
dan itulah doktrin serta kebenaran bahwa adalah tugas
mereka untuk memaklumkan kepada dunia dan memas-
tikan bahwa hal tersebut dimaklumkan kepada dunia”
(dalam Conference Report, April 1916, hlm. 6; atau Gospel
Doctrine, hlm. 178).

Satu pertanyaan yang sering kali diajukan mengenai
kualifikasi seorang Rasul yang dijawab oleh Penatua
Boyd K. Packer:

“Kadang-kadang ... orang mengajukan pertanyaan
kepada saya. Biasanya pertanyaan itu muncul sebagai
rasa keingintahuan, hampir seperti pertanyaan iseng,
mengenai persyaratan untuk menjadi saksi bagi Kristus.
Pertanyaan yang mereka ajukan adalah, ‘Apakah Anda
pernah melihat Yesus?’

Itulah pertanyaan yang belum pernah saya ajukan
kepada orang lain. Saya belum pernah mengajukan
pertanyaan tersebut kepada sesama pemimpin saya di
Kuorum, karena saya berpendapat bahwa itu adalah
sangat kudus dan pribadi karena seseorang harus
memiliki ilham khusus, wewenang tertentu, bahkan
untuk mengajukannya kepada orang lain. 

Ada beberapa hal yang terlalu sakral untuk dibahas ....

Saya ulangi bahwa ada satu pertanyaan yang tidak
dapat dianggap enteng maupun dijawab sama sekali
tanpa bisikan dari Roh. Saya belum pernah mengajukan
pertanyaan tersebut kepada orang lain, tetapi saya per-
nah mendengar mereka menjawabnya—tetapi bukan
saat pertanyaan tersebut diajukan kepada mereka.
Mereka telah menjawabnya di bawah bisikan Roh, pada
kesempatan kudus, ketika ‘Roh memberi kesaksian’
(A&P 1:39).

Saya pernah mendengar salah seorang rekan saya,
Pembesar Umum, menyatakan: ‘Saya tahu berdasarkan
pengalaman, terlalu sakral untuk diceritakan, bahwa
Yesus adalah Kristus.’

Saya pernah mendengar yang lainnya memberikan
kesaksian: ‘Saya tahu bahwa Allah hidup; saya tahu
bahwa Tuhan hidup. Dan lebih dari itu, saya mengenal
Tuhan.’

Itu bukan dari kata-kata mereka yang memberi arti atau
kuasa. Itu berasal dari Roh ‘... karena apabila seseorang
berbicara dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus
itu membawanya kepada hati anak-anak manusia’
(2 Nefi 33:1).

Saya berbicara mengenai hal ini dalam kerendahan hati
saya, dengan perasaan yang terus-menerus bahwa saya
adalah orang paling hina dalam segala hal dibanding
mereka yang dipanggil ke dalam jabatan yang kudus ini.

Saya telah mengetahui bahwa kesaksian tidak datang
dengan mencari tanda-tanda. Kesaksian datang melalui
puasa dan doa, melalui kegiatan dan ujian serta kepa-
tuhan. Kesaksian datang dengan mendukung para
hamba Tuhan dan mengikuti mereka.

Karl G. Maeser membawa sekelompok misionaris men-
daki pegunungan Alpen. Setelah mereka mencapai pun-
cak, dia berhenti. Sambil memberi tanda isyarat tangan
ke arah bawah jalan setapak menuju beberapa tiang
pancang yang terpancang dalam salju untuk menandai
jalan menyusuri gletser, dia berkata, ‘Saudaraku, di
sana berdiri Keimamatan. Tiang-tiang pancang tersebut
bagaikan tongkat biasa seperti kita ... tetapi posisi yang
didudukinya membuatnya seperti posisi yang kita
duduki. Apabila kita melangkah menyimpang dari jalur
yang telah dipasangi tanda, maka kita akan tersesat’
[Alma P. Burton, Karl G. Maeser, Mormon Educator
(Deseret Book Co., 1953), hlm. 22].

Saksi bergantung pada pendukungan para hambanya
seperti yang telah kita lakukan di sini dengan mengang-
kat tangan kanan kita dan seperti yang seharusnya kita
lakukan dalam tindakan. 

Nah, saya dan Anda bertanya-tanya mengapa orang
seperti saya harus dipanggil pada jabatan kerasulan
yang kudus. Ada begitu banyak kualifikasi yang kurang
saya miliki. Ada begitu banyak yang saya upayakan
untuk melayani yang saya inginkan. Setelah saya mere-
nungkan mengenai hal itu, hanya satu hal yang saya
ketahui, satu kualifikasi yang merupakan penyebab
mengapa saya dipanggil, dan kualifikasi itu adalah
bahwa saya memiliki kesaksian itu.

Saya menyatakan kepada Anda bahwa saya tahu Yesus
adalah Kristus. Saya tahu bahwa Dia hidup. Dia lahir di
pertengahan zaman. Dia mengajarkan Injil-Nya, dico-
bai, disalibkan. Dia bangkit pada hari ketiga. Dia adalah
anak sulung dari kebangkitan. Dia memiliki tubuh yang
berdaging dan bertulang. Saya bersaksi mengenai hal
ini. Saya adalah saksi bagi-Nya” (dalam Conference
Report, April 1971, hlm. 122–125; atau Ensign, Juni 1971,
hlm. 87–88).

Kesaksian mengenai Yesus Kristus yang diberikan
kepada para Rasul adalah lebih kuat daripada yang
dapat diperoleh melalui penglihatan:

“Mereka [Dua Belas Rasul] adalah para saksi khusus
bagi Yesus Kristus. Adalah hak mereka untuk mengeta-
hui kebenaran dan untuk memiliki kesaksian secara
terus-menerus. Ini adalah tugas yang dituntut dari
mereka, untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus
sesungguhnya adalah Putra Tunggal Allah, Penebus
dunia, dan Juruselamat semua orang yang bersedia
mengakui dosa-dosanya, bertobat, dan mematuhi
perintah-Nya.

Pertanyaan yang sering kali muncul: ‘Apakah perlu
bagi seorang anggota Dewan Dua Belas melihat
Juruselamat untuk dapat menjadi seorang rasul?’
Adalah hak istimewa mereka untuk melihat Dia apabila
kondisinya memungkinkan, tetapi Tuhan telah menga-
jarkan bahwa ada saksi yang lebih kuat daripada meli-
hat seseorang secara langsung, bahkan untuk melihat
Putra Allah dalam suatu penglihatan. Pengaruh yang
tertanam dalam jiwa yang berasal dari Roh Kudus jauh
lebih penting daripada sebuah penglihatan. Ketika Roh
berbicara kepada roh, pengaruh yang tertanam dalam
jiwa jauh lebih sulit dihapuskan. Setiap anggota Gereja
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harus memiliki hal-hal yang tertanam bahwa Yesus ada-
lah Putra Allah yang tertanam secara permanen dalam
jiwanya melalui kesaksian Roh Kudus” (Joseph Fielding
Smith, “The First Presidency and the Council of the
Twelve,” Improvement Era, November 1966, hlm. 979).

(6-3) Dua Belas Hanya Bertindak di Bawah
Pengarahan Presidensi Utama
“Dewan Dua Belas merupakan pimpinan Dewan Tinggi
yang Berkeliling, yang di bawah petunjuk Presidensi
Gereja dan sesuai dengan ketentuan surga bekerja
dalam nama Tuhan, untuk membangun gereja serta
mengurus segala persoalannya pada semua bangsa,
pertama-tama kepada bangsa bukan Yahudi, dan yang
kedua kepada bangsa Yahudi” (A&P 107:33).

Presiden Joseph Fielding Smith menjelaskan peran para
Rasul:

“Para Rasul adalah dewan atau saksi-saksi khusus yang
berkeliling, yang pergi ke seluruh dunia untuk meng-
khotbahkan Injil. Ini maksudnya bahwa Dua Belas tidak
boleh pergi tanpa nasihat dan pengarahan dari Presidensi
Utama” (“The First Presidency and the Council of the
Twelve,” hlm. 979).

Urusan yang dilakukan Dua Belas Rasul adalah apa
pun yang didelegasikan oleh Presiden Gereja kepada
mereka. Penatua Mark E. Petersen mengajarkan bahwa
Dua Belas “memegang kunci-kunci ilahi, tetapi hanya
Presiden Gereja yang boleh melaksanakan semua kunci
ini dalam kepenuhannya, karena hak istimewa ini dibe-
rikan hanya kepada satu orang di bumi dalam sekali
masa. Dua Belas juga bekerja berdasarkan pendelega-
sian dari Presiden Gereja. Mereka menerima tugas-tugas
darinya, dan memenuhi tugas-tugas tersebut dengan
pengabdian penuh” (dalam Conference Report, Oktober
1981, hlm. 88; atau Ensign, November 1981, hlm. 64).

Berbicara sebagai anggota Kuorum Dua Belas, Penatua
Harold B. Lee mengatakan:

“Hal [bahan apa pun yang sedang dipertimbangkan]
menjadi urusan kami ketika Presiden Gereja mendelega-
sikan kepada kami beberapa kunci yang dia pegang
sepenuhnya. Sebelum dia memberikan wewenang
kepada kami, itu bukan urusan kami dan kami tidak
memiliki hak untuk menggantikan kedudukannya”
(“The Place of the Living Prophet, Seer, and Revelator,”
dalam Charge to Religious Educators, hlm. 108).

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan
kepada mereka oleh Presiden Gereja, Dua Belas, seba-
gai para nabi, pelihat, dan pewahyu, berhak menerima
wahyu dan bimbingan dari Roh Kudus sebagaimana
diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka
dengan semestinya. Presiden Joseph Fielding Smith
menjelaskan:

“Hanya ada satu orang pada saat itu yang memegang
kunci-kunci wahyu bagi Gereja [lihat A&P 43:3–7]. Dua
Belas Rasul dapat menerima wahyu untuk membimbing
mereka dalam pekerjaan mereka dan untuk membantu
mereka dalam mengatur keimamatan dan organisasi

Gereja. Ketika mereka diutus untuk pergi ke suatu wila-
yah melalui wewenang yang mereka miliki, mereka
memiliki semua kuasa untuk menerima wahyu, mem-
buat perubahan, dan melaksanakan urusan yang sesuai
dengan kehendak Tuhan. Tetapi mereka tidak menerima
wahyu untuk membimbing seluruh Gereja; dalam hal
yang berhubungan dengan bimbingan bagi seluruh
Gereja hanya jika satu di antara mereka menjadi ang-
gota Presidensi” (Doctrines of Salvation, 3:156–157).

(6-4) Semua Kunci Kerajaan Diberikan kepada
Para Rasul
“Setiap rasul, ketika dia ditahbiskan, telah dianugerahi
semua kunci dan wewenang yang diberikan oleh Joseph
Smith kepada para rasul sebelum kematiannya. Akan
tetapi, para pemimpin ini, tidak dapat melaksanakan
wewenang ini kecuali ketika kesempatan muncul saat
mereka menjadi anggota presidensi. Sebelum hal itu ter-
jadi, kuasa itu tidak aktif. Inilah satu alasan mengapa
mereka didukung sebagai nabi, pelihat dan pewahyu
dalam Gereja, tetapi hanya boleh ada satu pewahyu
untuk Gereja pada suatu masa [presiden Gereja]”
(Joseph Fielding Smith, Church History and Modern
Revelation, 1:389 [Pelajaran 72, Catatan 2]).

“Dapatkah dia [Joseph Smith] membangun kerajaan
Allah tanpa terlebih dahulu menjadi seorang Rasul?
Tidak, dia tidak pernah dapat melakukannya. Kunci-
kunci Imamat kekal, yang disebut menurut peraturan
Putra Allah mencakup jabatan seorang Rasul. Semua
Keimamatan, semua kunci, semua karunia, semua
endowmen, dan segala sesuatu yang sifatnya persiapan
untuk kembali ke hadirat Bapa dan Putra, adalah terma-
suk, terdiri dari, dikelilingi oleh, atau dapat saya kata-
kan dimasukkan ke dalam lingkup kerasulan” (Brigham
Young, [laporan konferensi] Millennial Star, 23 Juli 1853,
hlm. 489).

Adalah penting untuk mengetahui bahwa ketika setiap
Rasul yang berada dalam Kuorum Dua Belas ditahbiskan,
dia diberi kunci-kunci kerajaan yang sama dengan yang
dipegang oleh Presiden Gereja. Wewenangnya untuk
menggunakan kunci-kunci tersebut menjadi tidak aktif
dan tunduk pada wewenang Presiden Gereja. Hanya
ketika salah seorang dari mereka menjadi Presiden Gereja
maka dia memiliki hak, sebagai Rasul senior di bumi,
untuk menggunakan semua kunci tersebut.

(6-5) Dua Belas Memimpin Gereja Saat Presiden
Gereja Meninggal
Kutipan berikut ini dari History of the Church menjabar-
kan wewenang Dua Belas dalam hubungannya dengan
wewenang yang dimiliki oleh Presidensi Utama:

“Presiden Smith selanjutnya menjelaskan tugas Dua
Belas, dan wewenang mereka, yang memiliki wewe-
nang kedua terbesar setelah wewenang Presidensi seka-
rang ... juga Dua Belas tidak tunduk pada wewenang
orang lain selain wewenang Presidensi Utama, ... ‘dan
ketika saya bukan [maksudnya Presiden Gereja], tidak
ada Presidensi Utama yang mengawasi Dua Belas’”
(2:373–374).
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Presiden Joseph Fielding Smith menjelaskan lebih lanjut:

“Kapan pun Presidensi Utama harus dibubarkan, hal
tersebut akan mengharuskan Dewan Dua Belas Rasul
untuk mengatur dan mengarahkan urusan-urusan
Gereja.

‘Dan mereka [Dua Belas] merupakan suatu kuorum
yang sama dalam wewenang dan kekuasaannya seperti
ketiga presiden tersebut di atas ... (A&P 107:24).

Dengan kata lain, ketika Presidensi Utama dibubarkan,
Dua Belas Rasul menjadi kuorum yang mengetuai
Gereja sampai Presidensi diorganisasi kembali, dan
selama waktu itu mereka pada dasarnya berfungsi seba-
gai Presidensi Gereja—kuorum yang mengetuai ....

Menurut saya, haruslah ditekankan bahwa para Rasul
tidak bisa memiliki wewenang yang sama dengan
Presidensi setelah Presidensi Utama diorganisasi secara
penuh dan benar. Tidak boleh ada dua pemimpin—atau
tiga pemimpin—yang memiliki wewenang yang sama
pada saat yang bersamaan, karena hal tersebut akan
menyebabkan terjadinya kebingungan” (“The First
Presidency and the Council of the Twelve,” hlm. 979).

(6-6) Para Rasul Membantu Mencegah agar Gereja
Tidak Tersesat
Rasul Paulus mengajarkan bahwa para Rasul dan nabi
ditetapkan di Gereja “sehingga kita bukan lagi anak-
anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin
pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam keli-
cikan mereka yang menyesatkan” (Efesus 4:14). Dalam
mengomentari mengenai fungsi para nabi yang mensta-
bilkan ini, Penatua Mark E. Petersen mengatakan:

“Para rasul dan nabi ini, pewahyu bagi Allah, dimaksud-
kan untuk bertindak sebagai perlindungan bagi umat ter-
hadap nabi-nabi dan ajaran-ajaran palsu. Oleh karena itu,
apabila seseorang datang secara diam-diam kepada
Anda untuk menyatakan bahwa dia memiliki wahyu
rahasia dan berusaha menyesatkan Anda, hal yang perlu
Anda lakukan adalah mengingat bahwa orang ini bukan
rasul. Apabila Anda ingin mengetahui firman Allah, per-
gilah ke Dewan Dua Belas atau Presidensi Utama.
Mereka adalah landasan Gereja; mereka akan menuntun
Anda ke jalan yang benar sehingga Anda tidak perlu
khawatir” (“A Man Must Be Called of God,” dalam
Speeches of the Year, 1979, hlm. 184).

Mengikuti nasihat para Rasul adalah jalur yang aman
bagi para Orang Suci, karena para Rasul mengikuti
Presiden Gereja dengan penuh pengabdian dan, seba-
gaimana halnya dengan Presiden atau Presidensi
Utama, Kuorum Dua Belas tidak akan pernah menye-
satkan Gereja.

“Para pembesar Gereja yang telah ditempatkan Tuhan
dalam Gereja ini merupakan tempat perlindungan, tem-
pat pengungsian, tempat keselamatan bagi umat Gereja.
Tidak seorang pun dalam Gereja ini yang akan menye-
satkan orang yang dengan tekun mengikuti para
Pembesar Gereja yang telah ditempatkan Tuhan dalam
Gereja ini. Gereja ini tidak akan pernah tersesat;
Kuorum Dua Belas tidak akan pernah menyesatkan
Anda; hal ini tidak pernah terjadi dan tidak akan per-
nah terjadi. Mungkin saja ada individu di antara
mereka yang tersandung; tetapi tidak akan pernah ada
mayoritas Dewan Dua Belas yang berada di jalan yang
salah pada suatu saat tertentu. Tuhan telah memilih
mereka; Dia telah memberi mereka tanggung jawab
khusus. Dan orang-orang yang berada dekat dengan
mereka akan aman. Sebaliknya, siapa pun yang mulai
berjalan bertentangan dengan pembesar Gereja maka
dia berada dalam bahaya yang serius. Saya tidak
mengatakan bahwa para pemimpin yang telah dipilih
Tuhan itu merupakan orang yang paling brilian, bukan
pula orang yang paling terlatih, tetapi mereka telah
dipilih, dan ketika dipilih oleh Tuhan mereka adalah
pembesar Gereja yang diakui, dan orang-orang yang
berada dekat dengan mereka akan selamat” (Spencer W.
Kimball, dalam Conference Report, April 1951, hlm. 104).

(6-7) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Sebutkan nama anggota Kuorum Dua Belas Rasul
sekarang sesuai dengan urutan senioritasnya.

2. Uraikan dengan ringkas pemanggilan dan tanggung
jawab Kuorum Dua Belas sebagaimana yang diajarkan
dalam pelajaran ini dan dalam Ajaran dan Perjanjian
107:23–24, 33–35, 58; 112:1, 14, 21.

3. Bacalah pernyataan berikut ini dari Penatua Marion G.
Romney: “Kami yang merupakan saksi-Nya di zaman
sekarang adalah orang-orang yang melaksanakan tang-
gung jawab kami ketika kami membawa kesaksian para
nabi ini dan kesaksian kami sendiri ... kepada Anda.

Joseph Fielding Smith berbicara mengenai wewenang Dua Belas Rasul

36



Pada saat kami membawa kesaksian kami kepada Anda,
tanggung jawab beralih dari kami kepada Anda untuk
menentukan kredibilitas para saksi dan kesaksian
mereka. Janganlah ada yang memandang enteng makna
penting dari keputusannya mengenai hal ini ....

Nah, mengenai kesaksian ini, saudara-saudara, saya
memberikan kesaksian saya kepada Anda dalam nama
Tuhan, Yesus Kristus, dan dalam wewenang kerasulan
kudus yang saya pegang, dan saya katakan kepada
Anda bahwa hal ini akan mengikat diri Anda” (dalam
Conference Report, Oktober 1967, hlm. 136–137).

Tulislah sebuah pernyataan singkat mengenai tanggung
jawab Anda setelah Anda menerima kesaksian tentang
para Rasul. 

4. Tulislah sebuah paragraf singkat yang menjelaskan
apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa Rasul
yang ditahbiskan adalah “saksi khusus akan nama
Kristus” (A&P 107:23).

5. Jelaskan hubungan antara Kuorum Dua Belas Rasul
dan Presidensi Utama.

6. Jelaskan mengapa para Rasul didukung sebagai nabi,
pelihat, dan pewahyu.
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Suksesi dalam 
Presidensi
“Saya ingin tahu siapa yang akan menjadi Presiden
Gereja yang baru berikutnya.”

“Saya telah diberi tahu oleh seseorang yang dapat
dipercaya bahwa Dua Belas Rasul mengadakan perte-
muan dan memilih Presiden yang baru melalui pemu-
ngutan suara rahasia.”

“Bagi saya wajar apabila penasihat pertama dalam
Presidensi Utama yang menjadi Presiden baru.”

Komentar seperti ini, yang kadang-kadang terdengar di
antara para anggota Gereja, mengungkapkan adanya
kesalahpahaman terhadap prinsip suksesi Presidensi di
Gereja.

Prinsip suksesi telah ditetapkan dan diuraikan dengan
jelas kepada para Orang Suci. Tidak boleh ada spekulasi
atau kontroversi mengenai siapa yang akan menjadi
Presiden Gereja berikutnya.

Tuhan mengetahui siapa yang Dia inginkan untuk
memimpin Gereja-Nya. Mengenai mereka yang telah
menggantikan Nabi Joseph Smith, Penatua Gordon B.
Hinckley menyatakan: “Selama tahun-tahun pelayanan
yang penuh dedikasi, mereka telah dimurnikan dan
dilatih dengan cermat dan didera serta dibentuk untuk
tujuan Yang Mahakuasa .... Tuhan melunakkan hati
mereka dan memurnikan sifat-sifat mereka untuk mem-
persiapkan mereka bagi tanggung jawab yang agung
dan kudus yang kemudian dibebankan kepada mereka”
(dalam Conference Report, Oktober 1973, hlm. 164; atau
Ensign, Januari 1974, hlm. 124).

(7-1) Tuhan Telah Menetapkan Tata Tertib Suksesi
Suksesi dalam jabatan kenabian adalah otomatis dan
berlangsung sesuai dengan tingkat senioritas rasul
dalam Kuorum Dua Belas. Presiden Spencer W. Kimball
menyatakan:

“Ketentuan penuh telah dibuat oleh Tuhan kita untuk
perubahan. Saat ini terdapat empat belas rasul yang
memegang kunci-kunci dalam keadaan tidak aktif, yaitu
dua belas anggota Dewan Dua Belas dan dua penasihat
Presiden, yang kunci-kuncinya akan menjadi aktif apa-
bila dan setelah kondisinya memungkinkan, semua
yang ditahbiskan pada jabatan kepemimpinan akan
mendapat giliran mereka setelah mereka mencapai ting-
kat senioritas. 

Ada kira-kira delapan puluh rasul yang telah dianuge-
rahi kunci-kunci seperti ini setelah Joseph Smith, meski-
pun, karena kematian, hanya sebelas yang telah
menduduki jabatan Presiden Gereja; dan karena kema-
tian para hambanya berada dalam kuasa dan kendali
Tuhan, Dia mengizinkan hanya satu di antara mereka
yang telah ditetapkan untuk menduduki jabatan kepe-
mimpinan tersebut. Kematian dan kehidupan menjadi
faktor pengendali. Setiap rasul baru selanjutnya dipilih

oleh Tuhan dan diwahyukan kepada nabi yang hidup
saat itu yang kemudian menahbiskannya. 

Masalah senioritas adalah hal pokok dalam kuorum
pertama Gereja. Semua rasul sangat memahami menge-
nai hal ini, dan semua anggota Gereja yang telah terlatih
dengan baik paham dengan program suksesi yang sem-
purna seperti ini” (dalam Conference Report, Oktober
1972, hlm. 29; atau Ensign, Januari 1973, hlm. 34).

Perubahan kepemimpinan adalah otomatis dan segera.
Wahyu khusus tidak diperlukan.

“Nah, inilah polanya; inilah sistemnya. Suksesi dalam
presidensi terjadi dengan cara yang tertib dan sistema-
tis, karena Tuhan telah menganugerahkan kepada para
anggota Dewan Dua Belas semua kunci dan kuasa serta
wewenang yang telah dipegang di setiap masa kele-
gaan atau setiap zaman di masa lampau. Setiap kunci
diberikan kepada setiap rasul yang ditetapkan sebagai
anggota Dewan Dua Belas. Tetapi karena kunci-kunci
ini adalah hak presidensi maka kunci-kunci tersebut
menjadi tidak aktif, seperti halnya di masa lalu, yang
dipegang oleh setiap orang kecuali dia menjadi rasul
senior dan dengan demikian berada dalam posisi presi-
densi untuk memimpin pekerjaan dan pekerjaan semua
orang lainnya. Oleh karena itu, suksesi terjadi secara
otomatis seperti di masa lampau” (Bruce R. McConkie,
“Succession in the Presidency,” dalam Speeches of the
Year, 1974, hlm. 25).

Dalam hal usia Rasul senior Allah telah melampaui
usia semua Rasul lainnya, ini merupakan indikasi yang
jelas akan pilihan Tuhan. Mengenai suksesi Presiden

Presiden Spencer W. Kimball menggantikan Presiden Harold B. Lee
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Spencer W. Kimball pada jabatan Presidensi, Penatua
Bruce R. McConkie mengatakan:

“Saat detak jantung terakhir Presiden Lee berhenti,
tanggung jawab kepemimpinan beralih ke Presiden
Kimball, yang merupakan firman hidup dan pejabat
berwenang Allah di bumi. Sejak saat itu Gereja terus
berada di bawah pengarahan Presiden Kimball.

Adalah tidak diharuskan, atau diwajibkan atau pun
diperlukan bagi Tuhan untuk memberikan wahyu,
untuk memberikan pengarahan khusus. Hukum sudah
ditahbiskan dan ditetapkan. Allah tidak melihat ke
bawah setiap pagi dan mengatakan, ‘Matahari akan ter-
bit.’ Dia sudah menetapkan hukum, Dia telah menetap-
kan matahari di cakrawala, dan matahari berfungsi
sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan untuk ter-
bit. Dan demikian pula dengan peralihan kepemim-
pinan dari Presiden Lee ke Presiden Kimball.

Ketika Presiden Gereja meninggal dunia, Presidensi
Utama dibubarkan, dan tanggung jawab kepemim-
pinan—kendali presidensi—beralih ke rasul paling
senior dan kepada Dewan Dua Belas sebagai kuorum;
pada dasarnya Dewan Dua Belas kemudian menjadi
Presidensi Utama Gereja dan demikianlah hal ini ber-
lanjut kecuali kalau dan sebelum dilakukan pengorgani-
sasian kembali yang resmi” (“Succession in the
Presidency,” hlm. 19–20).

(7-2) Allah Mengontrol Suksesi dalam Presidensi
“Allah mengetahui segala sesuatu, dari awal hingga
akhir, dan tidak seorang pun menjadi Presiden Gereja
Yesus Kristus secara kebetulan, juga tetap dalam posisi
tersebut secara kebetulan, juga tidak meninggal secara
kebetulanan” (Ezra Taft Benson, dalam Conference
Report, Konferensi Area Seoul Korea 1975, hlm. 52).

Sebelum seseorang dipanggil menjadi Rasul, Tuhan
mengetahui apakah dia pada akhirnya akan menjadi
Presiden Gereja, dan jika ya, kapan. Sebagaimana hal ini
terjadi pada Yeremia (lihat Yeremia 1:5), demikian pula
dengan semua nabi Tuhan. “Tuhan memiliki cara-Nya
sendiri dalam memanggil para nabi. Dia telah mengenal
mereka sebelum mereka lahir dalam kehidupan fana”
(LeGrand Richards, dalam Conference Report, April
1981, hlm. 41; atau Ensign, Mei 1981, hlm. 31). Karena
pengetahuan Tuhan yang tak terbatas dan kuasa-Nya
atas kehidupan dan kematian, “tidak ada istilah kema-
tian dini bagi seorang nabi Allah” (Ezra Taft Benson,
dalam Conference Report, April 1974, hlm. 151; atau
Ensign, Mei 1974, hlm. 104). Oleh karena itu tidak ada
orang yang naik secara dini pada jabatan presidensi
dalam Gereja Tuhan.

(7-3) Para Orang Suci Harus Berhenti Berandai-Andai
mengenai Suksesi
“Iman yang tulus, untuk menerima hal-hal yang berasal
dari ucapan yang diilhami dari mereka yang telah dite-
tapkan Allah untuk memimpin Gereja-Nya diperlihat-
kan melalui iman yang tulus dan murni oleh Presiden
Heber J. Grant yang telah jatuh sakit, dan dalam usi-
anya yang lanjut diperkirakan bahwa dia tidak akan
bertahan lama berada di bumi. Karena sering terjadi di

antara Orang-Orang Suci, banyak di antara mereka
yang berandai-andai; bagaimana kalau presiden
meninggal, bagaimana kalau orang yang berada dalam
garis wewenang berikutnya tidak mampu secara fisik
atau pun mental untuk melaksanakan pekerjaannya.
Ada di antara Anda yang mungkin mengalami masa-
masa semacam itu dan Anda mungkin salah seorang
yang berandai-andai. Salah seorang anggota dari kelu-
arganya sendiri menghampirinya dalam kesempatan
seperti itu dan berkata, ‘Kakek, bagaimana kalau presi-
den Gereja meninggal, dan bagaimana kalau orang beri-
kutnya dalam garis wewenang tidak siap melanjutkan
pekerjaan setelah kematiannya.’ Dengan tidak sabar
Presiden menjawab, ‘Hentikan berandai-andai seperti
itu; tidaklah boleh berandai-andai dengan Tuhan; Dia
tahu siapa yang Dia inginkan untuk memimpin Gereja-
Nya’” (Harold B. Lee, Be Secure in the Gospel of Jesus
Christ, hlm. 6).

(7-4) Bagaimanakah Seorang Presiden Baru Gereja
Dipilih?
“Bagi mereka yang mengajukan pertanyaan:
Bagaimanakah Presiden Gereja dipilih atau diseleksi?
Jawaban yang benar dan sederhana seharusnya adalah
kutipan dari Pasal-Pasal Kepercayaan kelima: ‘Kami
percaya bahwa seseorang harus dipanggil oleh Allah,
melalui nubuat, serta dengan penumpangan tangan
oleh mereka yang mempunyai wewenang untuk mem-
beritakan Injil serta melaksanakan tata cara-tata cara
dari padanya.’

Langkah Pertama 
Awal pemanggilan seseorang untuk menjadi Presiden
Gereja sesungguhnya dimulai ketika dia dipanggil,
ditahbiskan, dan ditetapkan menjadi seorang anggota
Kuorum Dua Belas Rasul. Pemanggilan seperti itu mela-
lui nubuat, atau dengan kata lain, melalui ilham dari
Tuhan kepada orang yang memegang kunci-kunci pre-
sidensi, dan selanjutnya ditahbiskan serta ditetapkan
melalui penumpangan tangan oleh orang yang memi-
liki wewenang yang sama, menempatkan setiap rasul
dalam kuorum keimamatan dua belas pria yang meme-
gang wewenang kerasulan.

Langkah Kedua
Setiap rasul yang ditahbiskan seperti itu melalui
penumpangan tangan oleh Presiden Gereja, yang
memegang kunci-kunci kerajaan Allah bersama dengan
semua rasul lain yang ditahbiskan, telah diberikan
kepadanya wewenang keimamatan yang diperlukan
untuk memegang setiap jabatan dalam Gereja, bahkan
pada jabatan presidensi Gereja apabila dia dipanggil
oleh pembesar ketua dan didukung melalui suara maje-
lis konstituante keanggotaan Gereja.

Langkah Ketiga
Nabi Joseph Smith menyatakan bahwa ‘apabila tidak
ada presiden, maka tidak ada Presidensi Utama’ [lihat
Teachings of the Prophet Joseph Smith, hlm. 106]. Segera
setelah kematian Presiden, kuorum pada peringkat beri-
kutnya, Kuorum Dua Belas Rasul, menjadi pembesar
ketua, dengan presiden Dua Belas otomatis menjadi
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penjabat Presiden Gereja sampai seorang Presiden
Gereja ditahbiskan dan didukung secara resmi dalam
jabatannya.

Pada awal masa kelegaan ini, karena kondisi tertentu,
Dewan Dua Belas terus memimpin sebagai kuorum
selama tiga tahun sebelum pengorganisasian kembali
diberlakukan. Saat kondisi Gereja menjadi lebih stabil,
pengorganisasian kembali diberlakukan segera setelah
Presiden Gereja meninggal dunia.

Semua anggota Presidensi Utama dan Dua Belas
didukung secara teratur sebagai ‘nabi, pelihat, dan
pewahyu,’ seperti yang telah Anda lakukan hari ini.
Ini berarti bahwa siapa pun di antara para rasul, yang
dipilih dan ditahbiskan dengan cara demikian, dapat
memimpin Gereja apabila dia ‘dipilih oleh badan [yang
artinya adalah seluruh Kuorum Dua Belas], ditetapkan
dan ditahbiskan pada jabatan tersebut dan disokong
oleh keyakinan, iman dan doa jemaah,’ merupakan
kutipan sebuah wahyu mengenai masalah ini, dengan
satu syarat, yaitu dia harus merupakan anggota senior,
atau presiden dari kuorum tersebut (lihat A&P 107:22).

Langkah Keempat
Kadang-kadang pertanyaan diajukan mengenai apakah
seseorang selain anggota senior Dua Belas dapat men-
jadi Presiden atau tidak. Ada yang berpendapat menge-
nai hal ini, yang mengisyaratkan bahwa siapa pun
selain anggota senior dapat menjadi Presiden Gereja
hanya apabila Tuhan mewahyukan kepada Presiden
Dua Belas bahwa seseorang selain dia sendiri dapat
dipilih. 

Tuhan mewahyukan kepada nabi pertama di masa kele-
gaan ini rencana yang teratur bagi kepemimpinan
Gereja melalui organisasi kerajaan Allah yang telah
ditentukan sebelumnya di bumi. Dia memberikan pedo-
man-pedoman khusus berikut ini, yang dapat kami uta-
rakan di sini:

‘Dari Imamat Melkisedek tiga Imam Besar Pimpinan,
dipilih oleh badan; ditetapkan dan ditahbiskan pada
jabatan tersebut dan disokong oleh keyakinan, iman
dan doa jemaah, membentuk sebuah kuorum Presidensi
[Utama] Gereja.

Kedua belas anggota penasihat keliling, dipanggil men-
jadi dua belas Rasul, atau para saksi khusus akan nama
Kristus di seluruh dunia—jadi berbeda daripada pejabat
lain di dalam Gereja dalam tugas-tugas pemanggilan
mereka.

‘Dan mereka merupakan suatu kuorum yang sama
dalam wewenang dan kekuasaannya seperti ketiga pre-
siden tersebut di atas’ (A&P 107:22–24).

Merujuk pada masalah ini, Presiden keempat Gereja,
Wilford Woodruff, melakukan sedikit pengamatan ter-
hadap sepucuk surat tertanggal 28 Maret 1887 yang
ditujukan kepada Presiden Heber J. Grant, yang waktu
itu adalah anggota Dua Belas. Saya akan mengutip dari
surat tersebut: ‘ ... ketika Presiden Gereja meninggal
dunia, siapa yang kemudian menjadi Pembesar Ketua
Gereja? Pembesar Ketua ini adalah Kuorum Dua Belas
Rasul (yang ditahbiskan dan dibentuk melalui wahyu

dari Allah dan tidak dari siapa pun). Kemudian, semen-
tara Dua Belas Rasul ini memimpin Gereja, siapakah
yang menjadi Presiden Gereja[?] Presiden Gereja adalah
Presiden Dua Belas Rasul. Dan sesungguhnya dia ada-
lah Presiden Gereja saat memimpin Dua Belas rasul
sama halnya dia adalah presiden ketika dia diangkat
sebagai anggota Presidensi Gereja, dan memimpin
dua orang.’ Dan asas ini telah berlangsung sampai
sekarang selama 140 tahun—sejak pembentukan Gereja”
(Harold B. Lee, dalam Conference Report, April 1970,
hlm. 123–124).

(7-5) Cara Suksesi Digambarkan Saat Harold B. Lee
Meninggal
“Saya ingin menjelaskan kepada Anda tepatnya apa
yang terjadi setelah kematian Presiden Harold B. Lee
secara tiba-tiba pada tanggal 26 Desember 1973. Saya
sedang berada di Phoenix, Arizona, untuk merayakan
Hari Natal bersama putri saya dan keluarganya, ketika
saya menerima telepon dari Arthur Haycock, sekretaris
Presiden Lee. Dia mengatakan bahwa Presiden Lee
dalam keadaan sakit parah, dan menurutnya saya seba-
iknya merencanakan untuk pulang sesegera mungkin.
Setengah jam kemudian dia menelepon dan berkata:
‘Tuhan telah berbicara. Presiden Lee telah meninggal
dunia.’

Presiden Romney, Penasihat Kedua, saat saya tidak
berada di tempat, memimpin urusan Gereja, dan berada
di rumah sakit bersama Spencer W. Kimball, Presiden
Dewan Dua Belas. Segera setelah kematian Presiden
Lee, Presiden Romney kembali ke Presiden Kimball dan
berkata, ‘Anda sekarang memimpin.’ Ingat, Nabi Joseph
Smith telah mengatakan bahwa tanpa Presiden maka
tidak ada Presidensi yang memimpin Dua Belas.

Belum satu menit berlalu di antara saat Presiden Lee
meninggal dan saat Dua Belas mengambil alih sebagai
pembesar ketua Gereja.

Setelah pemakaman Presiden Lee, Presiden Kimball
mengadakan pertemuan bagi semua Rasul pada hari
Minggu, 30 Desember pada jam 3 sore di Ruang
Dewan Bait Suci Salt Lake. Saya dan Presiden Romney
telah menduduki senioritas kami masing-masing
dalam dewan, sehingga terdapat empat belas orang
yang hadir.

Setelah menyanyikan satu lagu, dan doa oleh Presiden
Romney, Presiden Kimball, dengan segala kerendahan
hatinya, mengungkapkan perasaannya terhadap kami.
Dia mengatakan bahwa dia telah meluangkan hari
Jumat di bait suci berbicara kepada Tuhan, dan mena-
ngis saat dia berdoa memohon bimbingan dalam
mengemban tanggung jawabnya yang baru dan dalam
memilih para penasihatnya.

Berpakaian dalam jubah imamat kudus, kami mengada-
kan doa bersama dalam bentuk lingkaran; Presiden
Kimball meminta saya untuk memimpinnya dan
Penatua Thomas S. Monson untuk mengucapkan doa.
Setelah itu, Presiden Kimball menjelaskan tujuan dari
pertemuan tersebut dan memanggil setiap anggota kuo-
rum sesuai urutan senioritas, mulai dari Penatua Ezra Taft
Benson, untuk mengungkapkan perasaannya mengenai
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apakah Presidensi Utama harus diorganisasi hari itu;
apakah kami harus melanjutkan sebagai Dewan Dua
Belas. Masing-masing dari kami mengatakan, ‘Kita
harus mengorganisasinya sekarang,’ dan banyak kata
pujian diucapkan mengenai Presiden Kimball dan
pekerjaannya bersama Dua Belas.

Lalu Penatua Ezra Taft Benson mencalonkan Spencer W.
Kimball untuk menjadi Presiden Gereja. Kemudian dii-
kuti oleh Penatua Mark E. Petersen dan disetujui dengan
suara bulat. Presiden Kimball kemudian mencalonkan
N. Eldon Tanner sebagai Penasihat Pertama dan
Marion G. Romney sebagai Penasihat Kedua, masing-
masing mengucapkan kesediaannya untuk menerima
kedudukan tersebut dan mengabdikan seluruh waktu
dan tenaganya untuk melakukan pelayanan dalam
kapasitas tersebut.

Penatua N. Eldon Tanner dan Penatua Marion G.
Romney disetujui dengan suara bulat. Lalu Penatua
Mark E. Petersen, yang menduduki senioritas kedua
dalam Dua Belas, mencalonkan Ezra Taft Benson, ang-
gota senior dalam Dua Belas, sebagai Presiden Kuorum
Dua Belas. Hal ini disetujui dengan suara bulat.

Pada tahap ini semua anggota yang hadir menumpang-
kan tangan mereka ke atas kepala Spencer W. Kimball,
dan Presiden Ezra Taft Benson bertindak sebagai orang
yang memberkati, menahbiskan, dan menetapkan
Spencer W. Kimball sebagai Presiden Gereja Yesus Kristus
dari Orang-orang Suci Zaman Akhir yang kedua belas.

Kemudian, dengan Presiden Kimball bertindak sebagai
pemimpin, N. Eldon Tanner ditetapkan sebagai
Penasihat Pertama dan Marion G. Romney sebagai

Penasihat Kedua dalam Presidensi Utama Gereja.
Dengan mengikuti prosedur yang sama, dia member-
kati dan menetapkan Ezra Taft Benson sebagai Presiden
Kuorum Dua Belas” (N. Eldon Tanner, dalam Conference
Report, Oktober 1979, hlm. 62–63; atau Ensign, November
1979, hlm. 43–44).

(7-6) Bagaimanakah Pendukungan Resmi Presiden
Baru Gereja Dilaksanakan?
Pada tanggal 6 April 1974, sebuah sidang kudus dilak-
sanakan di Tabernakel di Alun-alun Bait Suci Salt Lake
City, Utah, untuk mendukung Presidensi Utama Gereja
yang baru. Presiden N. Eldon Tanner mempersembah-
kan nama-nama Presidensi Utama yang baru dan juga
semua anggota Pembesar Umum Gereja untuk diminta-
kan suara pendukungan. Presiden Tanner mengikuti
prosedur yang telah ditetapkan pada masa John Taylor.
Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

“Saudara-saudara, ini adalah kesempatan yang sangat
kudus. Kita harus menghargai dan juga melaksanakan-
nya dengan kudus pula. Acara ini akan memakan
waktu agak lama; tetapi apabila kita berada dalam
sikap dan roh Tuhan yang memang seharusnya demi-
kian, saya yakin tidak akan menjemukan.

Kita mengadakan pertemuan di Tabernakel di Taman
Bait Suci, Salt Lake City, dalam sebuah Sidang Kudus
resmi anggota Gereja untuk meminta suara pendu-
kungan pertama bagi seorang presiden Gereja yang
baru melalui suara jemaat Gereja. Sidang ini sesuai
dengan praktik yang dilakukan Gereja untuk memberi-
kan suara pendukungan pertama dalam konferensi
umum kepada Presiden John Taylor, hingga saat ini.

Imamat Gereja, sepanjang yang dapat ditampung dalam
Tabernakel, duduk di sini sebagai kuorum imamat.

Presidensi Utama, Dewan Dua Belas, bersama para
Asisten mereka, Bapa Bangsa bagi Gereja, para Presiden
Dewan Pertama Tujuh Puluh, dan Keuskupan Ketua
duduk di kursi yang biasa mereka tempati di podium
Tabernakel.

Para Wakil Regional dari Dua Belas dan Wakil Misi dari
Dua Belas dan Dewan Pertama Tujuh Puluh menempati
kursi di bagian utara dan selatan podium, yaitu barisan
kursi-kursi bagian bawah yang berada di bagian susuran
dan yang berada pada level podium, dan kursi-kursi
bagian depan di lantai utama Tabernakel. 

Para bapa bangsa menempati kursi di dekat bagian
depan lantai utama Tabernakel.

Para imam besar Gereja, termasuk presiden wilayah dan
penasihat mereka, para anggota dewan tinggi, presi-
densi dan para anggota kuorum, dan keuskupan ling-
kungan, menempati bagian tengah gedung lantai
utama, sampai ke arah timur galeri.

Para anggota tujuh puluh menempati bagian utara
gedung di lantai utama di bawah galeri utara.

Para penatua menempati bagian selatan gedung di lantai
utama di bawah galeri.

N. Eldon Tanner menguraikan prosedur untuk mendukung seorang
Presiden Gereja yang baru
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Imamat Harun (imam, pengajar, dan diaken) menempati
tempat duduk di lantai utama, tepat di belakang para
imam besar, di bawah galeri di bagian timur.

Keanggotaan umum Gereja menempati bagian lainnya di
dalam gedung.

Banyak anggota yang berkumpul di Assembly Hall, Salt
Palace, dan di rumah mereka, dan di mana pun Anda
berada, para anggota Gereja dapat berperan serta dalam
pemungutan suara.

Pemungutan suara akan dilakukan oleh kuorum ima-
mat terlebih dahulu, dan kemudian oleh para anggota
yang hadir lainnya.

Kuorum dan kelompok kuorum akan memberikan
suara sesuai dengan urutan berikut ini:

1. Presidensi Utama

2. Kuorum Dua Belas

3. Bapa Bangsa

4. Para anggota imam besar, termasuk Asisten Dua Belas,
para Wakil Regional dan Wakil Misi, para presiden wila-
yah dan penasihat mereka, para anggota dewan tinggi,
presidensi kuorum, para anggota kuorum, Keuskupan
Ketua, dan keuskupan lingkungan.

5. Tujuh puluh

6. Penatua

7. Imamat Harun (imam, pengajar dan diaken)

8. Seluruh jemaat yang berkumpul di sini, termasuk
keimamatan.

Pemungutan suara akan dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

Ketika setiap kuorum atau kelompok dipanggil, mereka
akan diminta memberikan suara untuk mendukung
pejabat yang diusulkan. Saat dipanggil, mereka yang
memberikan suara, akan berdiri. Ketika suara yang
setuju diminta, mereka yang memberikan suara setuju
tersebut diharapkan untuk mengangkat lengan kanan-
nya sebahu untuk menyatakan kepada Tuhan bahwa
mereka mendukung pejabat yang mereka setujui. Lalu
mereka akan menurunkan tangan mereka. Kemudian,
mereka yang tidak setuju akan diminta untuk meng-
angkat lengan kanan mereka sebahu untuk memberi-
kan kesaksian kepada Tuhan bahwa mereka tidak
bersedia mendukung pejabat yang telah diminta untuk
didukung.

Setelah suara yang setuju dan tidak setuju diberikan,
para anggota kuorum akan kembali ke tempat duduk
mereka.

Semua kuorum akan memberikan suara dengan cara ini.

Setiap orang benar-benar bebas untuk memberikan
suara sesuai dengan keinginannya masing-masing.
Tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dalam pemu-
ngutan suara ini. Ketika Anda memberikan suara untuk
menyatakan dukungan Anda, Anda membuat perjanjian
kudus dengan Tuhan bahwa Anda akan mendukung,

yaitu, memberikan kesetiaan dan dukungan penuh
Anda, tanpa kebohongan atau keraguan, terhadap peja-
bat yang telah Anda dukung.

Setelah semua kuorum memberikan suara mereka,
suara kemudian akan dimintakan dari seluruh jemaat,
mereka yang memegang imamat dan mereka yang tidak
memegang imamat. Semua harus berdiri. Mereka yang
memberikan suara untuk mendukung harus mengang-
kat lengan mereka sebahu, untuk memberikan kesak-
sian bahwa mereka mendukung para pejabat yang
mereka setujui. Setelah mereka menurunkan tangannya,
suara yang tidak setuju akan diminta pernyataannya
dan akan dinyatakan dengan mengangkat lengan kanan
mereka sebatas bahu.

Para pejabat Gereja yang akan dimintakan suaranya
dari kuorum-kuorum adalah sebagai berikut.

Presiden Gereja;

Penasihat pertama bagi presiden Gereja;

Penasihat kedua bagi presiden Gereja;

Presiden Kuorum Dua Belas;

Dewan Dua Belas;

Bapa Bangsa bagi Gereja;

Pendukungan para penasihat dalam presidensi, Dewan
Dua Belas, dan Bapa Bangsa, sebagai nabi, pelihat, dan
pewahyu Gereja.

Setelah pemungutan suara oleh kuorum-kuorum untuk
mendukung para pejabat Gereja ini, Pembesar Umum,
pejabat umum Gereja, dan para pejabat organisasi
pelengkap umum Gereja lainnya akan didukung mela-
lui pemungutan suara sebagaimana layaknya dalam
konferensi umum biasa. Hal ini sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan oleh Presiden John Taylor.

Silakan bersiap untuk memulai pemungutan suara.
Hanya anggota Gereja yang berhak memberikan
suaranya.

Hanya satu kuorum, atau kelompok kuorum, apabila
kasusnya demikian, yang boleh berdiri secara bergiliran
dalam pemungutan suara oleh kuorum-kuorum. Setiap
kuorum, atau kelompok kuorum, dipersilakan untuk
berdiri ketika diminta dan tetap berdiri sampai diminta
untuk duduk kembali.

Semoga Tuhan membimbing kita dan semoga Roh-Nya
hadir bersama kita saat kita melanjutkan dalam pela-
yanan kudus ini, yang telah ditetapkan oleh Tuhan agar
setiap anggota Gereja-Nya dapat memberikan suara
dalam mendukung orang-orang yang telah Dia panggil
untuk memimpin Gereja dan untuk mengarahkan
pekerjaannya, bagi keselamatan dan permuliaan umat
manusia.

Kita akan melakukan pemungutan suara dari kuorum-
kuorum terlebih dahulu untuk mendukung Presiden
Gereja dan para Penasihatnya” (N. Eldon Tanner, dalam
Conference Report, April 1974, hlm. 54–55; atau Ensign,
Mei 1974, hlm. 38–39).
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(7-7) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Dengan menggunakan bab ini sebagai panduan,
uraikan langkah-langkah yang telah ditetapkan Tuhan
dalam memilih seorang Presiden Gereja yang baru.
Bagaimanakah proses ini dimulai saat memilih seorang
Rasul yang baru?

2. Mengenai asas suksesi dalam Gereja, Penatua Bruce R.
McConkie telah menyatakan: “Tidak ada yang namanya
kebetulan dalam pemanggilan para Pembesar ini untuk
memimpin pekerjaan Tuhan di bumi. Dia ikut terlibat
dalam pemanggilan ini. Dia mengetahui dari awal
hingga akhir” (dalam Conference Report, April 1974,
hlm. 101; atau Ensign, Mei 1974, hlm. 72).

Jelaskan secara singkat mengapa hal yang bersifat kebe-
tulan tidak memainkan peran dalam pemanggilan seo-
rang Presiden Gereja.

3. Jelaskan apa yang dimaksud oleh Joseph Smith
dengan pernyataan “ketika saya bukan [Presiden Gereja],
tidak ada Presidensi Utama yang mengawasi Dua Belas”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, hlm. 106).

4. Jelaskan pesan dan pentingnya Ajaran dan Perjanjian
107:24.
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Sudut Pandang yang Benar:
Perlindungan terhadap 
Tipu Muslihat
Kesimpulan yang kita peroleh terhadap situasi apa pun,
dan yang membentuk landasan bagi tindakan kita, seba-
gian besar ditentukan oleh asumsi kita, gagasan atau
kepercayaan yang kita miliki sebelumnya. Dua orang
yang mengamati fenomena yang sama mungkin saja
memiliki kesimpulan yang sangat berbeda karena
mereka mengevaluasinya dari sudut pandang yang
sama sekali berbeda. Karena itu, tindakan dan alasan
mereka atas tindakan mereka bisa jadi sangat berbeda.

Sebagian besar orang di dunia melihat segala sesuatu
hanya dalam kaitannya dengan apa yang dapat mereka
amati. Akan tetapi, mereka yang beriman kepada Allah
dan para nabi-Nya, melihat segala sesuatu dari sudut
pandang kekal. Mereka mengakui bahwa kehidupan ini
hanya sebagian dari keberadaan kekal dan bahwa peris-
tiwa yang terjadi dalam kehidupan ini harus dievaluasi
dalam hubungannya dengan kehidupan prafana di
masa lalu dan kehidupan kekal di masa yang akan
datang. Mereka berusaha melihat segala sesuatu dari
sudut pandang Allah yang tidak terbatas oleh batasan-
batasan keberadaan di bumi ini. Diagram berikut ini
menggambarkan hubungan antara sudut pandang
Tuhan dan sudut pandang manusia.

Mereka yang melihat hanya dari sudut pandang fana
tidak mengenali dunia kekal. Mereka mendapatkan dan
mengevaluasi informasi hanya berdasarkan akal dan
metode ilmiah. Mereka yang berusaha melihat dari
sudut pandang kekal menggunakan akal dan metode

ilmiah bila memungkinkan, tetapi mereka juga dibim-
bing oleh wahyu dari Allah. Sebagai contoh mengenai
fakta bahwa orang dapat memperoleh kesimpulan yang
berbeda mengenai masalah tertentu, meskipun mereka
memiliki bukti yang sama, pertimbangkan bagaimana
isu sosial saat ini, pengendalian penduduk, dianalisis
dengan menggunakan dua sudut pandang:

Karena sudut pandang kita yang berbeda, perbedaan
seperti ini akan ditemukan dalam kesimpulan kita
mengenai banyak isu lainnya dalam bidang sosial, poli-
tik, dan keagamaan.

Sudut Pandang Allah

Sudut 
Pandang 
Manusia

                     Kehidupan 
         Masa 
     Lampau 
yang Kekal Kefanaan 

 Kehidupan        
Masa Depan  

yang Kekal

Bab 8



48

(8-1) Sudut Pandang Manusia adalah Terbatas
Mereka yang melihat dunia hanya dari sudut pandang
dunia fana mengandalkan pada akal manusia dan tidak
bersedia mengakui hal-hal yang tidak dapat diamati,
dievaluasi, atau dibuktikan melalui bukti fisik.
Kesimpulan mereka hanya dapat diandalkan sebagai
informasi yang tersedia bagi mereka dan kemampuan
mereka untuk mengevaluasinya. Orang yang hanya
menggunakan akal mereka saja dapat memperoleh
kesimpulan yang sama sekali berbeda, karena asumsi
atau informasi mereka mungkin benar, menyimpang,
atau salah. 

Karena umat manusia telah membuat kemajuan yang
sedemikian menakjubkan hanya dengan menggunakan
metode sudut pandang fana (pikiran yang logis dan
percobaan), ada orang yang hanya mengandalkan
metode tersebut saja. Orang-orang ini menolak sudut
pandang kekal karena hal-hal rohani (wahyu, kebang-
kitan, penebusan, dan lain-lain) tidak dapat dievaluasi
dari sudut pandang fana. 

Meskipun kita harus menggunakan kekuatan akal dan
penyelidikan yang diberikan Allah kepada kita, kita
juga harus mengakui bahwa terdapat perbedaan antara

pengetahuan yang diperoleh melalui cara-cara fana dan
pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Mengenai pen-
tingnya mempertahankan hubungan yang benar antara
pengetahuan dari dunia dan nasihat dari Allah, Nabi
Yakub memberikan kesaksian:

“Ah, betapa ketidakgunaan dan tidak tetapnya serta
kebodohan manusia! Bila mereka terpelajar, mereka
mengira mereka pandai dan mereka tidak mendengar-
kan nasihat Allah, karena mereka mengesampingkan-
nya, menganggap mereka sudah mengetahuinya
sendiri. Oleh karena itu, kebijaksanaan mereka ialah
kebodohan dan tidak membawa manfaat bagi mereka.
Dan mereka akan binasa. Tetapi menjadi terpelajar ada-
lah baik jika mereka mendengarkan nasihat Allah”
(2 Nefi 9:28–29).

(8-2) Kebenaran Selaras dengan Kebenaran dari Mana
Pun Sumbernya
Tidak ada pertentangan di antara kebenaran, karena
kebenaran adalah “hal-hal sebagaimana adanya”
(Yakub 4:13). Kebenaran adalah kebenaran, baik itu
ditemukan melalui akal manusia atau melalui wahyu
dari Allah.

Kita harus terus mematuhi 
perintah Tuhan untuk 
beranak cucu dan meme-
nuhi bumi.

Kita harus berusaha 
menghemat dan 
memanfaatkan dengan 
benar sumber-sumber 
di bumi untuk menopang 
penduduk.

Sudut 
Pandang Fana

Sudut 
Pandang Kekal

Asumsi

Kehidupan di bumi 
dimulai secara 
kebetulan.

Tidak ada tujuan 
atau sasaran 
keseluruhan yang 
dipenuhi.

Kelangsungan hidup 
dan kesejahteraan 
adalah tujuan 
kehidupan manusia.

Ada rencana ilahi dan 
jadwal yang dite-
tapkan dan diarahkan 
oleh Allah.

Roh-roh sedang
menunggu kesempatan 
untuk memperoleh 
tubuh jasmani.

Tuhan mempersiapkan 
bumi dengan sumber 
yang lebih dari cukup 
bagi umat manusia.

Pengamatan

Sumber-sumber 
dihabiskan dengan 
cepat akibat penduduk 
yang semakin terus 
bertambah.

Sumber-sumber 
dihabiskan dengan 
cepat akibat penduduk 
yang semakin terus 
bertambah. 

Kesimpulan

Pertumbuhan 
penduduk harus 
diperlambat.
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Ada banyak orang yang mampu melihat pengetahuan
duniawi dan iman kepada Allah dalam sudut pan-
dang yang benar. Mereka telah belajar dengan baik
cara menggunakan metode yang dapat diterima oleh
para ilmuwan dan sarjana untuk mencari kebenaran.
Namun, mereka juga menyadari bahwa ada kebenaran
yang tidak dapat ditemukan dengan menggunakan
akal dan metode ilmiah, tetapi hanya dapat ditemukan
melalui wahyu.

“Lihatlah, besar dan menakjubkan segala pekerjaan
Tuhan. Betapa tak terukur dalamnya rahasia-rahasia-
Nya dan tak mungkin manusia dapat menemukan
semua jalan-Nya. Dan tak seorang pun tahu akan jalan-
Nya kecuali hal itu diwahyukan kepadanya, oleh karena
itu, saudara-saudara, janganlah menghina wahyu-
wahyu dari Allah” (Yakub 4:8).

“Siapa gerangan di antara manusia yang tahu, apa yang
terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sen-
diri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada
orang yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah
selain Roh Allah ....

Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal
dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebo-
dohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu
hanya dapat dinilai secara rohani” (1 Korintus 2:11, 14).

Kebenaran yang diwahyukan dari surga tidak berubah.
Apabila kebenaran tersebut tampak bertentangan
dengan kesimpulan sementara yang datang dari sumber
logis atau ilmiah, kita harus sabar dan beriman karena
waktu akan menegaskan kebenaran yang diwahyukan.
Akan tetapi, kita harus berhati-hati agar menghindari
menerima interpretasi pribadi sebagai kebenaran yang
diwahyukan atau menarik kesimpulan yang tidak dii-
nginkan dari kebenaran yang diwahyukan.

(8-3) Para Nabi Membimbing Kita pada Kebenaran
Karena sudut pandang seorang nabi dipertajam oleh
pemahaman terhadap asas-asas kekal dan pengetahu-
annya diperdalam oleh wahyu pribadi, kesimpulan
yang dia miliki lebih akurat dan lebih dapat dipercaya
daripada kesimpulan orang lain yang kurang memiliki
kemampuan ini. “Ketika kita diperintahkan oleh
Presiden Gereja, kita percaya dia memberi tahu kita apa
yang Tuhan ingin agar kita lakukan. Bagi kita ini ada-
lah sesuatu yang lebih dari sekadar nasihat manusia”
(George Albert Smith, dalam Conference Report,
Oktober 1930, hlm. 66). “Wahyu, saluran kebenaran
yang jelas dan tidak tersumbat, masih terbuka. Bapa
Surgawi kita terus mengilhami para nabi-Nya. Ilham
ini dapat berfungsi sebagai pedoman yang pasti dalam
membuat keputusan dalam kehidupan. Ilham ini akan
menuntun kita pada kebenaran” (Thomas S. Monson,
Pathways to Perfection, hlm. 34).

Presiden Ezra Taft Benson memberikan nasihat dengan
bijak:

“Dari seluruh manusia fana, kita harus lebih memusat-
kan perhatian kita pada kapten, nabi, pelihat, dan
pewahyu, dan Presiden Gereja Yesus Kristus dari
Orang-orang Suci Zaman Akhir .... Ini adalah orang

yang berdiri paling dekat dengan sumber air kehi-
dupan” (dalam Conference Report, Seoul Korea Area
Conference 1975, hlm. 52).

(8-4) Mereka yang Memercayai Allah dan Nabi-Nya
Adalah Orang yang Bijaksana
Nabi Nefi di zaman dahulu mengajarkan mengenai
kebodohan memercayai akal manusia dan menyangkal
wahyu-wahyu dari Allah:

“Ya, celakalah orang yang mendengarkan ajaran manu-
sia dan menyangkal kekuasaan Allah dan anugerah Roh
Kudus! ....

Terkutuklah dia yang menaruh kepercayaannya kepada
manusia atau menjadikan daging lengannya atau akan
mendengarkan ajaran-ajaran manusia, kecuali ajaran-
ajaran mereka ini diberikan oleh kuasa Roh Kudus”
(2 Nefi 28:26, 31).

Sebuah asas penuntun bagi semua kebenaran dinyata-
kan oleh Presiden Joseph Fielding Smith:

“Sejauh yang berhubungan dengan filosofi dan kebijak-
sanaan dunia, kedua hal ini tidak berarti apa-apa kecu-
ali filosofi dan kebijaksanaan dunia ini selaras dengan
firman Allah yang diwahyukan. Doktrin apa pun, baik
itu yang datang atas nama agama, ilmiah, filosofi, atau
apa pun bentuknya, apabila doktrin tersebut berten-
tangan dengan firman Tuhan yang diwahyukan, maka
akan gagal. Doktrin tersebut mungkin terlihat dapat
dipercaya. Doktrin tersebut mungkin saja disodorkan ke
hadapan Anda dalam bahasa yang memiliki daya tarik
dan yang mungkin tidak dapat Anda jawab. Doktrin

Thomas S. Monson menyatakan bahwa surga masih terbuka
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tersebut mungkin tampak diterima berdasarkan bukti
yang tidak dapat Anda perdebatkan, tetapi semua yang
perlu Anda lakukan adalah menunggu dengan sabar.
Waktu akan mengungkapkan segala sesuatu. Anda
akan menemukan bahwa setiap doktrin, setiap asas,
betapapun dipercaya secara universal, apabila tidak
sesuai dengan firman ilahi dari Tuhan kepada para
hamba-Nya, akan binasa. Juga, kita tidak perlu men-
coba mengubah firman Tuhan dalam usaha yang sia-sia
untuk membuatnya selaras dengan teori dan ajaran ini.
Firman Tuhan tidak akan berakhir tanpa dipenuhi,
tetapi ajaran dan teori palsu ini akan gagal semuanya.
Kebenaran, dan hanya kebenaran, akan berlanjut ketika
semua hal lainnya binasa. Tuhan telah berfirman, ‘Dan
kebenaran ialah pengetahuan akan hal-hal sebagaimana
adanya sekarang, yang pernah ada dan seperti yang
akan datang’ (A&P 93:24)” (dalam Conference Report,
Oktober 1952, hlm. 60).

Penatua Boyd K. Packer memberikan nasihat kepada
para Orang Suci untuk menjadikan Gereja dan prog-
ramnya sebagai kaidah yang melaluinya hal-hal dari
dunia dievaluasi:

“Terdapat kecenderungan yang hampir secara universal
dimiliki para pria dan wanita yang merupakan spesialis
dalam bidang akademis yang menilai Gereja berdasar-
kan asas-asas profesi mereka. Menurut saya, terdapat
kebutuhan yang mendesak agar kita, sebagai siswa dan
guru, untuk secara sadar dan terus-menerus mengatasi
kecenderungan ini dan menurunkan pelatihan profesio-
nal kita pada posisi kedua dibandingkan dengan asas-
asas Injil Yesus Kristus.

Dengan kata lain, kita jangan menilai Gereja dan prog-
ramnya berdasarkan prinsip-prinsip profesi kita, akan
lebih baik apabila kita menjadikan Gereja dan program-
nya yang dapat diterima sebagai kaidah, kemudian
menilai pelatihan akademis kita berdasarkan kaidah ini.
Sikap ini sangat sulit dicapai dan kadang-kadang bah-
kan lebih sulit dipertahankan” (A Dedication—To Faith,
Brigham Young University Speeches of the Year, hlm. 6).

Kita tidak boleh hanya menjadikan Gereja dan prog-
ramnya sebagai kaidah yang melalui kaidah ini kita
menilai segala sesuatu, kita juga harus ingat bahwa
jalan menuju keselamatan berada dalam garis-garis
pedoman dan standar-standar yang telah ditetapkan
oleh para nabi. Penatua Bruce R. McConkie menasihati
para Orang Suci untuk “tidak terlalu memercayai bebe-
rapa pandangan dan gagasan populer masa kini,
melainkan kita harus berpaling kepada firman yang
diwahyukan, memperoleh pemahaman yang baik ten-
tang ajaran, dan memastikan agar diri Anda tetap
berada di jalur utama Gereja” (“Our Relationship with
the Lord,” dalam Speeches, 1981 [Provo: Brigham Young
University Publications, 1982], hlm. 97). Presiden
Stephen L. Richards memperingatkan Gereja mengenai
gagasan yang kadang-kadang diterima oleh anggota
Gereja dan yang harus dihindari:

“Ada propaganda yang menyatakan bahwa tidak perlu
ada penafsiran resmi mengenai ajaran dan standar
Gereja, bahwa setiap orang dapat membaca dan menaf-

sirkan sendiri, dan menerima hanya sebagian dari
ajaran sesuai dengan pilihannya, dan bahwa dia dapat
mengklasifikasikan wahyu-wahyu menjadi wahyu yang
penting atau yang tidak penting. Orang-orang yang
melakukan propaganda ini adalah orang-orang yang
tidak memahami atau mengabaikan pernyataan Tuhan
yang menyatakan bahwa ‘nubuat-nubuat dalam Kitab
Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri’
(2 Petrus 1:20). Oleh karena itu, mereka menurunkan
martabat pemikiran ortodoks dan membanggakan diri-
nya terhadap pemikiran liberal. Banyak di antara
mereka masih setia terhadap Gereja, dan ada yang
secara tulus percaya bahwa mereka justru membantu
dan melayani Gereja dalam mendukung hal yang
mereka sebut konsep liberal.

Sayangnya, sejumlah orang di Gereja yang memercayai
pandangan ini tidak menyadari bahwa mereka sedang
terjatuh ke dalam perangkap mereka sendiri. Mereka
memberikan bantuan dan kenyamanan kepada musuh;
mereka merusak kesaksian mereka sendiri dan kesak-
sian orang lain. Saya memperingatkan Gereja terhadap
orang-orang seperti ini, dan saya memperingatkan
mereka terhadap diri mereka sendiri; dan saya memo-
hon kepada mereka untuk berhenti, meninggalkan
pembahasan agnostik mereka, dan bergabung dengan
mereka yang setia dalam meningkatkan tujuan yang
pernah mereka cintai, dan menurut saya mereka masih
mencintainya” (dalam Conference Report, Oktober
1951, hlm. 116–117).

(8-5) Mereka yang Menerima Firman Allah sebagai
Pedoman Tidak Akan Teperdaya
Karena kekuatan bujukan dan rayuan mereka yang
memandang dan mengajar hanya dari sudut pandang
dunia, ada banyak orang yang telah diperdaya dan
disesatkan pada kepalsuan. Penatua Ezra Taft Benson
menyatakan bahwa hal ini dapat dihindari dan dia
memberikan nasihat untuk membantu para Orang Suci
tetap berpegang pada kebenaran dan menghindar dari
perdayaan:

“Izinkan saya menyarankan tiga tes singkat agar terhin-
dar dari perdayaan, ...

1. Apakah yang dinyatakan kitab-kitab standar menge-
nai hal ini? Yesaya mengatakan, ‘“Carilah pengajaran
dan kesaksian!” Siapa yang tidak berbicara sesuai
dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar’
(Yesaya 8:20) ....

Kita harus tekun mempelajari tulisan suci. Tulisan suci
yang sangat penting bagi kita adalah Kitab Mormon
serta Ajaran dan Perjanjian ....

2. Pedoman kedua adalah: Apakah yang dikatakan para
Presiden Gereja di zaman akhir mengenai masalah ini—
terutama sekali Presiden Gereja yang masih hidup? ....

... Hanya ada satu orang di bumi saat ini yang berbicara
bagi Gereja (lihat A&P 132:7, 21:4). Orang itu adalah
Presiden [Gereja]. Karena dia memberikan firman
Tuhan kepada kita di masa sekarang, perkataannya
memiliki makna yang jauh lebih penting daripada
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perkataan dari nabi-nabi yang sudah meninggal. Ketika
berbicara di bawah pengaruh Roh Kudus perkataannya
adalah tulisan suci (lihat A&P 68:4) ....

3. Tes ketiga dan terakhir adalah Roh Kudus—tes mela-
lui Roh. Melalui Roh tersebut kita ‘ ... dapat mengetahui
kebenaran akan segala hal’ (Moroni 10:5). Tes ini hanya
dapat menjadi efektif sepenuhnya apabila saluran
komunikasi seseorang dengan Allah adalah saluran
yang bersih dan bajik dan tanpa ternoda oleh dosa”
(dalam Conference Report, Oktober 1963, hlm. 16–18).

Penatua Marion G. Romney juga memberikan beberapa
nasihat berharga mengenai cara terhindar dari penipuan
dalam hal-hal yang berhubungan dengan Injil Yesus
Kristus:

“Sekarang saya ingin menyarankan beberapa tes yang
dapat digunakan secara aman untuk membedakan
antara kebenaran dengan kepalsuan. Saya telah
menyatakan bahwa banyak organisasi, tujuan, dan
kepercayaan dapat diuji dengan menerapkan tes hak
pilihan bebas.

Segala sesuatu yang diduga berhubungan dengan Injil
Yesus Kritus dapat diuji ke dalam empat tes sederhana
berikut ini:

1. Apakah ajaran tersebut diakui berasal dari hikmat manusia,
atau apakah diwahyukan dari surga? Apabila ajaran terse-
but berasal dari hikmat manusia, maka bukan dari
Allah. Ingatlah apa yang dinyatakan Juruselamat
kepada Nikodemus, ‘Jika seorang tidak dilahirkan kem-
bali, ia tidak dapat melihat ... (dan juga) tidak dapat
masuk ... kerajaan Allah’ (Yohanes 3:3, 5). Dia juga
mengatakan, ‘Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sen-
diri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku’ (Yohanes
7:16). Bahkan Yesus sendiri tidak mengaku sebagai sum-
ber dari doktrin Injil. Orang tidak dapat memperoleh
kebenaran hanya berdasarkan akal manusia saja ....

Dalam Kitab Mormon Nabi Yakub mengatakan: ‘Ya,
betapa licik rencana si jahat itu! Ah, betapa ketidakgu-
naan dan tidak tetapnya serta kebodohan manusia! Bila
mereka terpelajar, mereka mengira mereka pandai dan
mereka tidak mendengarkan nasihat Allah, karena
mereka mengesampingkannya, menganggap mereka
sudah mengetahuinya sendiri. Oleh karena itu, kebijak-
sanaan mereka ialah kebodohan dan tidak membawa
manfaat bagi mereka. Dan mereka akan binasa.’
Kemudian dia menambahkan kalimat yang indah ini:
‘Tetapi menjadi terpelajar adalah baik jika mereka men-
dengarkan nasihat Allah’ (2 Nefi 9:28–29).

Anda semua mengenal doktrin luar biasa dari Paulus
yang menyatakan bahwa segala sesuatu dari Allah dipa-
hami melalui kuasa Allah, dan bahwa segala sesuatu
dari manusia dipahami berdasarkan hikmat manusia.
‘Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang ber-
asal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu
kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal
itu hanya dapat dinilai secara rohani’ (1 Korintus 2:14).

Kita tidak boleh diperdaya oleh pengajaran dunia. Kita
senantiasa dapat menolak dengan aman doktrin yang
dilandaskan pada hikmat manusia.

2. Apakah ajaran tersebut memiliki label yang benar? Anda
ingat bahwa ketika para murid-Nya dari bangsa Nefi
menanyakan kepada Yesus bagaimana Gereja harus
disebut, Dia berkata kepada mereka: ‘Sesungguh-sung-
guhnya Aku berkata kepadamu, mengapa orang-orang
itu harus menggerutu dan berbantah karena hal ini?

Belumkah mereka membaca tulisan suci yang mengata-
kan bahwa kamu harus mengambil ke atasmu nama
Kristus, yaitu nama-Ku? Karena dengan nama inilah
kamu akan dipanggil pada hari terakhir;

Dan barangsiapa mengambil ke atasnya nama-Ku, dan
bertahan sampai akhir, orang itu akan diselamatkan
pada zaman akhir.

Karena itu, apa pun yang akan kamu lakukan, haruslah
kamu lakukan di dalam nama-Ku, karena itu, kamu
harus menyebut gereja dengan nama-Ku dan kamu
akan memohon kepada Bapa dalam nama-Ku agar Ia
memberkati gereja demi kepentingan-Ku.

Dan bagaimana akan dapat menjadi gereja-Ku jika tidak
disebut dengan nama-Ku? Karena jika suatu gereja dise-
but dengan nama Musa, maka gereja itu menjadi gereja
Musa, atau jika disebut dengan nama seseorang, maka
gereja itu akan menjadi gereja orang itu, tetapi jika
gereja itu disebut dengan nama-Ku, maka gereja itu
adalah gereja-Ku, seandainya gereja itu didirikan di atas
Injil-Ku’ (3 Nefi 27:4–8).

Berdasarkan ayat-ayat suci ini, sangatlah jelas bahwa
apabila suatu ajaran yang mengaku berasal dari Kristus

Marion G. Romney memberikan nasihat mengenai cara menghindarkan
diri dari diperdaya
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tetapi dengan label nama lain, bukan dari Yesus Kristus,
maka kita dapat mengetahui bahwa ajaran tersebut
bukan dari Allah.

3. Ungkapan terakhir dari kutipan di atas memberikan
kita tes ketiga. ‘Tetapi jika gereja itu disebut dengan
nama-Ku, maka gereja itu adalah gereja-Ku, seandainya
gereja itu didirikan di atas Injil-Ku.’ Menurut ajaran
tersebut tidak saja harus dengan label nama yang benar, tetapi
harus juga sesuai dengan ajaran lain dalam Injil Yesus Kristus.

4. Sekarang, tes keempat dan terakhir yang akan saya
sebutkan adalah: Apakah ajaran tersebut datang melalui
saluran Gereja yang benar? Kita membaca dalam Ajaran
dan Perjanjian, bagian ke-42: ‘Lagi, Aku berfirman
kepadamu, bahwa tidak akan diizinkan kepada siapa
pun untuk pergi mengkhotbahkan Injil-Ku atau untuk
mendirikan gereja-Ku kecuali dia ditahbiskan oleh sese-
orang yang mempunyai wewenang dan dikenal gereja
bahwa dia memiliki wewenang dan telah ditahbiskan
menurut peraturan oleh para pemimpin gereja’ (A&P
42:11). Dari sudut pandang tata cara yang telah ditetap-
kan ilahi ini, bagaimanakah seseorang dapat menerima
doktrin yang sah yang berasal dari sumber rahasia yang
tidak diketahui oleh Gereja? Tuhan telah menjelaskan
dengan sangat jelas bahwa wewenang seseorang harus
datang melalui tata cara Gereja yang telah ditetapkan,
dan Presiden Gereja adalah pemimpin dari tata cara ter-
sebut. Tuhan telah menempatkannya di sana” (dalam
Conference Report, Oktober 1960, hlm. 76–77).

Presiden Joseph F. Smith juga memberikan sejumlah
nasihat berharga tentang menghindari tipu daya. Dia
khawatir bahwa ajaran tertentu yang tidak benar seo-
lah-olah memiliki sedikit kebenaran Injil, dan dia mena-
sihati para anggota Gereja bahwa doktrin palsu yang
mirip dengan kebenaran Injil biasanya akan datang dari
dua kelompok orang tertentu.

“Di antara para Orang Suci Zaman Akhir, pengkhot-
bahan ajaran palsu yang disamarkan sebagai kebenaran
Injil, dapat datang dari dua kelompok orang, dan pada
dasarnya hanya dari kelompok orang ini saja, yaitu:

Pertama—orang bebal yang putus asa, yang kurang
memiliki kecerdasan karena kemalasan dan kelam-
banan mereka, yang hanya sedikit berupaya, kalaupun
ada, untuk memperbaiki diri mereka sendiri dengan
membaca dan belajar; mereka yang terjangkit dengan
penyakit yang menakutkan dapat berkembang menjadi
penyakit yang tidak dapat disembuhkan—kemalasan.

Kedua—Orang sombong dan mengangkat-angkat diri
sendiri, yang membaca berdasarkan pemahaman
kesombongan diri mereka sendiri; yang menafsirkan
berdasarkan kaidah yang mereka buat sendiri; yang
telah menjadi hukum bagi diri mereka sendiri, dan
dengan demikian bertindak sebagai satu-satunya hakim
bagi perbuatan mereka sendiri. Mereka adalah jenis
orang yang lebih bebal dan berbahaya dari kelompok
pertama.

Waspadalah terhadap orang yang malas dan sombong;
pengaruh mereka menular dalam setiap kasus; adalah
lebih baik bagi mereka dan semua orang apabila orang

yang malas dan sombong ini mudah dikenali, agar
orang yang bersih dan tak tercemar dapat dilindungi”
(Juvenile Instructor, jilid 41, hlm. 178; atau Gospel
Doctrine, hlm. 373).

Para Orang Suci dapat menghindari bahaya-bahaya,
tipu daya, dan filosofi palsu dunia apabila mereka mau
mengarahkan pandangan mereka kepada para pemim-
pin yang dipilih Tuhan dan mengikuti nasihat yang
diberikan Tuhan melalui mereka.

(8-6) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Tinjau dan ingatlah rangkuman berikut ini tentang
pedoman yang harus digunakan dalam membanding-
kan antara hal-hal dari Allah dan hal-hal dari manusia:

a. Hal-hal rohani adalah hal-hal yang dapat dibedakan
secara rohani dan nyata, meskipun hal-hal rohani ini
mungkin dianggap kebodohan bagi manusia duniawi.

b. Ilmu sains dan ilmu lainnya berdasarkan akal
pikiran manusia adalah usaha yang sah dan penting
yang dari usaha ini pengetahuan hebat dan berkat
telah datang.

c. Bukan ilmu sains maupun hikmat manusia yang
memberikan jalan keselamatan.

d. Berdebat mengenai kesimpulan dengan seseorang
yang memandang segala sesuatu dari sudut pandang
yang berbeda adalah sia-sia. Pembahasan harus difo-
kuskan pada keabsahan asumsi.

e. Kita harus memahami bagaimana orang mempero-
leh kesimpulan mereka yang berbeda, tetapi kita dapat
melanjutkan dengan keyakinan yang kuat dalam sudut
pandang kekal. Saat kita berbuat demikian, kita harus
bersikap toleransi terhadap pandangan orang lain dan
menghindari roh pertengkaran. Mengenai banyak hal,
Tuhan telah memberikan pedoman yang jelas dan
jawaban terhadap pertanyaan. Kita harus berusaha
mencari kesaksian mengenai kebenaran ini dan berpe-
gang teguh padanya dalam iman. Mengenai hal-hal
lainnya, Tuhan belum memberikan jawaban yang pasti.
Mengenai hal ini, kita harus terus berusaha mencari
pemahaman tetapi hindari menarik kesimpulan yang
absolut.

f. Kita harus berhati-hati terhadap ajaran, dari mana
pun sumbernya, yang lebih mengutamakan hikmat
manusia daripada firman yang diwahyukan Tuhan.

g. Kita dapat menghindarkan diri dari perdayaan
dengan menguji ajaran berdasarkan standar tulisan
suci, para nabi, dan bisikan dari Roh Kudus.

2. Pastikan bahwa Anda mengetahui dan memahami
asas-asas berikut ini, yang akan membantu Anda
mengenali ketika seseorang mengajar di bawah penga-
ruh Roh Kudus dan akan membantu Anda terhindar
dari perdayaan:

a. Tulisan suci adalah standar yang melaluinya segala
hal dapat dinilai.



b. Hanya Presiden Gereja yang memiliki wewenang
untuk memberikan penafsiran resmi tentang tulisan
suci atau untuk menelaah lebih jauh, menambahkan,
atau mengubah tulisan suci dengan cara apa pun.

c. Hanya Presiden Gereja yang memiliki wewenang
untuk memaklumkan wahyu dari Allah untuk mem-
bimbing Gereja.

d. Baik Presiden Gereja, maupun Presidensi Utama,
atau suara gabungan Kuorum Dua Belas tidak akan
pernah membuat keputusan yang salah mengenai
suatu isu atau memberikan nasihat kepada Gereja
yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.

e. Untuk mengetahui apakah seseorang berbicara atau
menulis di bawah pengaruh Roh Kudus kita juga
harus dibimbing oleh Roh Kudus.

f. Gagasan yang berlandaskan hikmat manusia tidak
boleh diterima apabila gagasan tersebut tidak selaras
dengan firman Allah.

g. Ajaran yang datang dari Kristus akan disebut ber-
dasarkan nama-Nya dan akan selalu ditemukan di
Gereja-Nya.

h. Ajaran apa pun yang berasal dari Allah akan selaras
dengan semua ajaran-Nya yang lain.

i. Allah memberikan firman-Nya kepada orang
dengan porsi yang berbeda sesuai dengan tingkat
kesiapan rohani mereka masing-masing dalam mene-
rima dan menjalankan firman tersebut. Program atau
kebijakan Gereja dapat berubah, tetapi asasnya tidak
akan berubah (lihat bagian bacaan 3-4; 3-5; 3-7; 4-2
hingga 4-7; 5-3 hingga 5-6; 6-6 untuk pernyataan pen-
dukung).

3. Pilihlah sebuah isu yang menarik perhatian atau
menyangkut diri Anda dan pelajarilah apa yang telah
diucapkan para nabi yang hidup mengenai hal tersebut.
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Hak Pilihan Bebas 
dan Kepatuhan
Apakah kita menyerahkan hak pilihan bebas kita ketika
kita mengikuti para nabi yang hidup? Apakah kita
mengorbankan integritas kita karena mematuhi seo-
rang nabi yang hidup ketika pengarahannya berten-
tangan dengan pendapat Anda sendiri? Haruskah kita
sebagai anggota Gereja mengikuti nabi, bahkan meski-
pun kita belum menerima kesaksian rohani tentang
kebenaran ucapan kenabiannya? Bagi Orang Suci
Zaman Akhir yang setia jawaban terhadap pertanyaan
ini adalah jelas. Bagi mereka yang memahami bahwa
hukum ilahi ada, bahwa yang baik dan yang jahat ada-
lah realitas yang ada, bahwa kita memetik upah atau
menanggung akibat dari keputusan dan tindakan, dan
bahwa ada nabi yang hidup, pilihannya adalah jelas.
Mengikuti nasihat dari nabi yang hidup tidak memba-
tasi hak pilihan bebas kita; itu justru meningkatkan
kebebasan kita.

(9-1) Mengikuti Kehendak Ilahi Tidak Akan
Menghapus Hak Pilihan
“Dalam menanggapi suatu perdebatan bahwa mengi-
kuti jalan seperti itu, [yaitu, mengikuti Presidensi
Utama] sama saja dengan mengorbankan ‘hak pilihan
moral’ seseorang, umpamakanlah seseorang berada
di tengah hutan yang pandangannya terhalang oleh
lebatnya pepohonan dan tumbuhan di sekelilingnya.
Akankah dia mengurbankan hak pilihannya dalam
mengikuti pengarahan dari orang yang berdiri di
sebuah menara penjaga, yang memiliki pandangan tak
terhalang? Bagi saya, para pemimpin kita adalah pen-
jaga yang sesungguhnya di menara-menara Sion, dan
mereka yang mengikuti nasihat para pemimpin adalah
orang yang menjalankan hak pilihan mereka sama
bebasnya dengan yang dilakukan oleh orang yang
berada di tengah hutan tersebut. Karena saya menerima
sebagai fakta, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Gereja
ini dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bahwa Dia,
melalui orang-orang yang Dia pilih dan angkat untuk
memimpin umat-Nya, memberikan pengarahan secara
aktif. Saya percaya bahwa Dia menyampaikan kehen-
dak-Nya kepada mereka, dan bahwa mereka, yang
memiliki roh-Nya, memberikan nasihat kepada kita.

Juruselamat Sendiri memberi kita contoh yang luar
biasa mengenai hal ini. Sementara Dia bekerja dan men-
derita akibat beban dosa dunia ini dalam menyelesaikan
penebusan-Nya yang agung, Dia berseru dalam pende-
ritaan jiwa-Nya, ‘Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mung-
kin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi
janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti
yang Engkau kehendaki’ (Matius 26:39). Dan dengan
mengucapkan hal ini, Dia menyerahkan Diri-Nya pada
kehendak Bapa-Nya dalam menyelesaikan misi-Nya
yang mulia. Siapakah yang akan mengatakan bahwa
dengan berbuat demikian Dia menyerahkan hak pilihan

bebas-Nya?” (Marion G. Romney, dalam Conference
Report, April 1942, hlm. 20).

(9-2) Terdapat Keseimbangan yang Benar antara
Kebebasan dan Kepatuhan Individu
Penatua Boyd K. Packer menjelaskan bagaimana kepa-
tuhan, wewenang, dan hak pilihan dapat menyatu dan
bagaimana kita meningkatkan kebebasan kita dengan
menggunakan hak pilihan kita untuk mematuhi para
pemimpin kita.

“Anda tidak berbicara mengenai kepatuhan kecuali
Anda berbicara mengenai wewenang, dan Anda tidak
berbicara mengenai kepatuhan dan wewenang kecuali
Anda berbicara mengenai hak pilihan.

Pernyataan terindah yang pernah saya baca mengenai
keseimbangan antara wewenang dan kebebasan indi-
vidu di Gereja terdapat, yang cukup menarik, dalam
kata pengantar General Handbook of Instructions, yang
ditandatangani oleh Presidensi Utama Gereja. Saya
ingin membacakan sebuah kutipan dari kata pengantar
tersebut:

‘Ciri khas yang menonjol dalam organisasi Gereja adalah
keseimbangan antara wewenang dan hak individu.

Boyd K. Packer menjelaskan bahwa kepatuhan mendatangkan kebebasan

Bab 9
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Keimamatan adalah persaudaraan, dan dalam pelaksanaan
keimamatan inilah kapasitas tertinggi manusia—kapasitas-
nya untuk bertindak sebagai wakil yang bebas dan kapasitas-
nya untuk menjadi rohani—harus dihargai dan diperbesar.
Para pemimpin mengundang, membujuk, mendorong, dan
menganjurkan dalam roh kelemahlembutan dan penyerahan
diri. Para anggota merespons secara bebas sebagaimana
dibimbing oleh Roh. Hanya respons jenis inilah yang memi-
liki nilai moral. Suatu tindakan hanya akan memiliki nilai
moral apabila tindakan tersebut mengungkapkan karakter
dan watak orang yang bersangkutan, yaitu, apabila tindakan
tersebut muncul dari pengetahuan, iman, kasih, atau niat
keagamaan. Rasa takut dan paksaan tidak memiliki tempat
dalam kerajaan karena rasa takut dan paksaan ini tidak
menghasilkan tindakan moral, dan bertentangan dengan
karunia hak pilihan bebas Allah’ (General Handbook of
Instructions, 1963).

Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana wewenang
dan kebebasan individu seharusnya, dalam kenyataan-
nya dikelola di Gereja ....

Apabila Anda merasa terkungkung dan tertekan dan
tidak bebas, hal ini mungkin karena salah satu dari dua
alasan. Satu, apabila Anda telah kehilangan kebebasan,
mungkin hal ini disebabkan oleh tindakan tidak bertang-
gung jawab Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda harus
mendapatkan kembali kebebasan tersebut. Anda mung-
kin berada dalam perbudakan—diperbudak oleh sejum-
lah kebiasaan yang malas atau lamban; bahkan ada yang
diperbudak oleh ketagihan terhadap sesuatu. Alasan
lainnya adalah bahwa apabila Anda tidak bebas hal ini
mungkin disebabkan karena Anda belum pantas menda-
patkan kebebasan tersebut. Kebebasan bukan merupakan
karunia yang dapat bertahan sendiri. Kebebasan itu
harus diupayakan, dan harus dilindungi ....

Saya bebas, dan saya sangat melindungi kebebasan
saya. Saya cepat memaklumkan kemerdekaan dan
kebebasan saya. Pilihan antara kebebasan saya adalah
kebebasan untuk patuh. Saya mematuhi karena saya
ingin; saya memilih untuk patuh.

Ada sejumlah orang yang selalu curiga bahwa orang
hanya patuh karena terpaksa. Mereka mengungkapkan
diri mereka sendiri bahwa mereka salah atas pemikiran
yang menyatakan bahwa orang hanya patuh karena ter-
paksa. Mereka merasa bahwa orang akan patuh hanya
karena paksaan. Mereka berbicara bagi diri mereka sen-
diri. Saya bebas untuk patuh, dan saya yang memutus-
kan mengenai itu—atas kesadaran saya sendiri. Saya
telah merenungkannya; saya telah mempertimbangkan-
nya; saya bahkan telah melakukan sedikit percobaan.
Saya telah memetik sejumlah pelajaran yang menyedih-
kan dari ketidakpatuhan. Kemudian saya mengujinya
dalam laboratorium besar penyelidikan rohani—tes
yang paling canggih, akurat, dan baik yang dapat kita
buat dari asas apa pun. Oleh karena itu, saya tidak ragu
untuk mengatakan bahwa saya ingin patuh pada asas-
asas Injil. Saya ingin patuh. Saya telah memutuskan
mengenai hal itu. Kekuatan saya untuk memilih, hak
pilihan saya, telah diarahkan menuju arah tersebut.
Tuhan mengetahui akan hal tersebut.

Ada sejumlah orang yang mengatakan bahwa kepa-
tuhan menghapuskan hak pilihan. Saya ingin menekan-
kan bahwa kepatuhan adalah asas yang benar ....

Kepatuhan pada Allah dapat menjadi ungkapan ter-
tinggi dari kebebasan. Pikirkanlah mengenai memberi-
kan kepada-Nya satu hal, satu karunia, yang tidak akan
pernah Dia ambil. Pikirkanlah mengenai memberikan
kepada-Nya satu hal yang tidak akan pernah Dia ambil
dari Anda. Anda mengenal baris-baris syair ini:

‘Ketahuilah, bahwa tiap jiwa adalah bebas
‘Tuk pilih hidupnya dan ‘kan jadi apa nanti,
Kar’na kebenaran kekal ini diberikan
Bahwa Allah tak ‘kan memaksa siapa pun ‘tuk ke surga.

Dia ‘kan panggil, bujuk, arahkan,
Dan berkati dengan kebijaksanaan, kasih, dan terang,
Dengan cara yang tak dikenali, yang baik maupun benar,
Namun tak pernah memaksa pikiran manusia.’

(Nyanyian Rohani OSZA “Know This, That Every Soul
Is Free” oleh William C. Gregg) ....

Kepatuhan—yang tidak pernah akan diambil secara
paksa oleh Allah—Dia akan menerimanya ketika diberi-
kan secara bebas. Dan Dia kemudian akan mengembali-
kan kepada Anda kebebasan yang hampir tidak dapat
Anda impikan—kebebasan untuk merasakan dan
mengetahui, kebebasan untuk melakukan sesuatu, dan
kebebasan untuk menjadi, paling tidak ribuan kali lebih
banyak daripada yang kita tawarkan kepada-Nya.
Uniknya, kunci bagi kebebasan adalah kepatuhan ....

Saya tahu bahwa saya bebas untuk berbuat dengan
sekehendak hati saya. Apabila Presidensi Utama atau
presiden Dua Belas menugaskan saya untuk mengha-
diri konferensi di utara pada musim dingin atau selatan
pada musim panas, saya dapat memutuskan sendiri.
Saya dapat menuntaskan hal itu dengan tiga kata. Saya
dapat memutuskan dengan hanya mengatakan, ‘Saya
tidak bersedia.’ Sesungguhnya, saya dapat mengatakan
dengan satu kata, ‘Tidak.’ Saya dapat memutuskan sen-
diri setiap saat.

Tetapi saya ingin melakukan yang sebaliknya. Saya
ingin melakukan apa yang mereka ingin agar saya laku-
kan. Mengapa? Karena saya memiliki kesaksian, keya-
kinan, bahwa mereka adalah pelayan Tuhan. Mereka
ditempatkan sebagai pemimpin saya. Saya akan merasa
sangat menyesal apabila saya mengecewakan mereka
karena gagal menjalani hidup sesuai dengan harapan
tinggi mereka atau karena tindakan yang gegabah.

Mengapa saya merasa demikian? Mereka hanya manu-
sia biasa, mungkin Anda berdebat demikian. Tidak,
mereka bukan hanya manusia biasa. Mereka dipilih di
antara semua orang lainnya, dan mereka adalah para
hamba Tuhan ....

... Bagaimanapun, semoga Anda mengetahui bahwa
kepatuhan adalah kunci bagi hak pilihan, bahwa
kepatuhan adalah jalan menuju kebebasan. Allah
mengizinkan agar Anda dapat datang untuk mengeta-
hui bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Dia hidup.
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Saya tahu bahwa Dia hidup! Saya berdoa agar Anda
akan mengetahui bahwa Dia memiliki tubuh yang ber-
daging dan bertulang, dan bahwa ini adalah Gereja-
Nya, bahwa Dia memimpin Gereja. Semoga Anda
mengetahui bahwa di sana berdiri atas pengarahan-
Nya seorang nabi Allah, Presidensi Utama, dan orang-
orang lain yang dipanggil untuk bergabung bersama
dalam pelayanan. Semoga Anda mengetahui bahwa di
seluruh Gereja terdapat para hamba-Nya—para uskup,
presiden wilayah, pemimpin kuorum—yang memiliki
roh bujukan, panjang sabar, kelemahlembutan, dan
kasih sayang yang sejati. Mereka ingin membangkitkan
bahwa disiplin luar sebagai awal dari disiplin diri.
Disiplin diri, kepatuhan, membuka pintu kehidupan
kekal” (Obedience, Brigham Young University Speeches
of the Year, hlm. 1–4, 6–7).

(9-3) Gereja Tidak Akan “Memaksa” Siapa Pun
Melakukan Apa yang Harus Dilakukan

“Ada orang di antara kita yang mengatakan bahwa
mereka tidak akan mengizinkan Gereja ‘memaksa
mereka melakukan apa yang harus dilakukan,’ juga
mereka tidak akan mengizinkan Gereja ‘memaksa
bagaimana harus menjalani hidup,’ juga mereka tidak
akan mengizinkan Gereja ‘mengambil hak pilihan bebas
mereka.’ Dan memang mereka benar. Mereka tidak akan
membiarkan Gereja memaksa mereka melakukan apa
yang harus dilakukan, karena mereka menutup telinga
mereka sebagai tanda ketidakpatuhan dan pemberon-
takan, dan ‘tidak mau mendengarkan’ seperti yang
dinyatakan dalam tulisan suci.
Dan, tentu saja, Gereja tidak dapat dan tidak akan
memaksa siapa pun untuk melakukan apa yang harus
dilakukan, karena Gereja percaya terhadap hak pilihan
bebas dan tidak akan memaksa siapa pun. Gereja akan:

‘Panggil, bujuk, arahkan,
Berkati dengan kebijaksanaan, kasih, dan terang,
Dengan cara yang tak dikenali, yang baik maupun benar,
Namun tak pernah memaksa pikiran manusia.’

Jadi Gereja dan mereka yang tidak patuh sepakat paling
tidak mengenai satu hal ini: Gereja tidak dapat dan
tidak akan ‘memaksa’ siapa pun mengenai apa yang
harus dilakukan.

Tetapi apakah jalan Tuhan?

Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengikuti
Presiden Gereja dan ‘perkataannya akan kamu terima,
seolah-olah dari mulut-Ku sendiri, dalam segala kesa-
baran dan iman.’

Salah satu bentuk ketidakpatuhan yang paling buruk
adalah saat seseorang berjanji bersedia bekerja sama
dengan para pemimpin Gerejanya dan kemudian tidak
memenuhinya. Tidak saja ini adalah ketidakpatuhan,
melainkan juga kemunafikan, dan dapatkah setiap
orang melupakan apa yang diucapkan Tuhan mengenai
orang munafik?

Banyak rencana dan ideologi diedarkan di antara umat di
zaman ini. Tampaknya bahwa ada orang yang lebih suka
menerima nasihat dari para pengkritik yang lewat, bah-
kan mengenai masalah-masalah yang ditekankan Gereja,
daripada mematuhi para pejabat Gereja saat mereka ber-
bicara. Ini adalah keganjilan yang sulit dipahami ....

Para anggota Gereja harus sudah mengetahui sekarang
bahwa mereka tidak boleh mengikuti ‘rupa-rupa angin
pengajaran’ tetapi mereka harus mendengarkan suara
para pemimpin mereka yang sah” (Mark E. Petersen,
For Righteousness Sake, hlm. 154–155).

Kuorum Dua Belas Rasul, 1982
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(9-4) Ketika Manusia Mematuhi Allah, Itu Bukan
Kepatuhan Buta
Pernyataan berikut ini dari Penatua Spencer W. Kimball
menerangkan dengan sangat jelas bahwa mengikuti
nasihat Allah bukan merupakan kepatuhan yang buta:

“Mematuhi! Mendengarkan! Sungguh merupakan per-
syaratan yang sulit! Sering kali kita mendengar: ‘Tidak
seorang pun dapat memerintahkan kepada saya menge-
nai pakaian apa yang harus saya pakai, apa yang harus
saya makan atau minum. Tidak seorang pun dapat
mengatakan kepada saya tentang apa yang harus saya
lakukan pada hari Sabat, tidak seorang pun dapat
mengatakan kepada saya bagaimana mengalokasikan
uang saya, juga tidak dengan cara apa pun membatasi
kebebasan pribadi saya! Saya bebas berbuat sekehendak
hati saya! Saya tidak akan memberikan kepatuhan buta!’

Kepatuhan buta! Betapa sedikit yang mereka pahami!
Tuhan mengatakan melalui Joseph Smith:

‘Apa pun yang diminta oleh Allah adalah benar, terle-
pas dari apa pun yang diminta itu, meskipun kita
mungkin tidak melihat alasan dari permintaan tersebut
sampai lama setelah peristiwa itu terjadi’ (Scrapbook of
Mormon Literature, jilid. 2, hlm. 173).

Ketika manusia mematuhi perintah dari sang pencipta,
itu bukan kepatuhan buta. Betapa berbedanya rasa
takut yang dimiliki seorang rakyat biasa kepada raja
yang totaliter dibandingkan dengan seorang yang
secara sukarela dan bermartabat patuh kepada
Allahnya. Diktator adalah orang yang ambisius, egois,
dan memiliki motif-motif yang tersembunyi. Setiap
perintah Allah adalah benar, setiap pengarahan-Nya
memiliki tujuan, dan semuanya demi kebaikan orang
yang dipimpin-Nya. Kasus yang pertama mungkin
kepatuhan buta, tetapi kasus yang kedua jelas merupa-
kan kepatuhan karena iman ....

Barangkali penjahat yang berada dalam lembaga pema-
syarakatan mematuhi secara buta, karena di sini dia
memang dipaksa. Kebanyakan dari keputusan yang
dibuat diperuntukkan baginya. Hal yang sedikit serupa
adalah rakyat yang diperintah oleh seorang diktator
yang pekerjaan, rekreasi, agama, dan kegiatan lainnya
dikontrol dan diatur. Di sinilah terdapat kepatuhan buta ....

Ketika orang berbicara bahwa semua iman dan semua
kepatuhan adalah buta, tidakkah mereka menyembunyi-
kan kelemahan mereka sendiri? Tidakkah mereka men-
cari dalih untuk membenarkan kegagalan mereka
sendiri untuk mendengarkan?

Seorang pria mematuhi dengan sangat ketat hukum
perpajakan untuk pendapatan yang dia peroleh dan
membayar secara penuh dan sebelum jatuh tempo
pajak tanah dan bangunan, tetapi membenarkan diri-
nya mengabaikan hukum hari Sabat atau pemba-
yaran persepuluhan dengan tepat waktu, kalaupun
dibayar semua. 

Dalam kasus pertama, kalau dia tidak membayar pajak
dia mungkin hanya kehilangan kebebasan atau sumber-
sumber atau kehilangan rumahnya atau harta milik pri-

badi, tetapi dalam kasus kedua, apabila dia tidak
mematuhi hukum ini maka dia membuka pintu bagi
kehilangan jiwa. Ketidakpatuhan terhadap hal-hal
rohani akan mendatangkan hukuman sama halnya keti-
dakpatuhan terhadap hal-hal jasmani akan mendatang-
kan hukuman. Perbedaan utamanya adalah tingkat
kecepatan hukuman yang diberikan, karena Tuhan
begitu panjang sabar.

Orang hampir tidak akan menyebut orang yang
membayar pajak pendapatan serta pajak tanah dan
bangunan sebagai kepatuhan buta, namun kadang-
kadang dia menganggap perintah rohani seperti itu.

Apakah kepatuhan buta ketika siswa membayar biaya
kuliahnya, membaca tugas-tugas dalam bukunya,
datang ke kelas, sehingga membuatnya memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar? ....

Apakah kepatuhan buta ketika seorang anak kecil
dengan ceria melompat dari meja ke lengan ayahnya
yang kuat yang tersenyum, atau apakah ini mengisya-
ratkan secara tidak langsung adanya kepercayaan dari
orang tua yang penuh kasih, yang merasa yakin dia
akan bisa menangkap anaknya dan yang mengasihi
anaknya melebihi kehidupan itu sendiri?

Apakah kepatuhan buta ketika seseorang yang sakit
parah minum obat pahit dari resep dokternya atau
menyerahkan tubuhnya yang berharga ke pisau dokter
bedah atau apakah ini kepatuhan kepercayaan kepada
seseorang karena kepercayaan tersebut dapat diterap-
kan secara aman?

Apakah kepatuhan buta ketika seorang nakhoda
mengemudikan kapalnya di antara pelampung yang
memberikan tanda adanya batu karang dan agar kapal-
nya tetap berada di perairan yang dalam atau apakah
ini merupakan keyakinan terhadap integritas orang
yang telah memasang alat pelindung?

Lalu, apakah kepatuhan buta ketika kita, dengan peng-
lihatan terbatas kita, pengetahuan dasar, keinginan
egois, motif tersembunyi, dan dorongan jasmani kita,
menerima dan mengikuti bimbingan dan mematuhi
perintah dari Bapa kita yang penuh kasih, yang mem-
peranakkan kita, yang menciptakan dunia bagi kita,
yang mengasihi kita, dan yang telah merencanakan
sebuah program konstruktif bagi kita, semuanya tanpa
motif tersembunyi, yang sukacita dan kemuliaan-Nya
adalah untuk ‘mendatangkan kebakaan dan kehidupan
kekal bagi semua anak-Nya?’

Mungkin saja merupakan kepatuhan buta apabila tidak
ada hak pilihan, ketika terdapat cara hidup yang dikon-
trol, tetapi dalam semua perintah yang diberikan Tuhan
melalui para hamba-Nya, terdapat hak pilihan bebas
penuh tanpa adanya paksaan. Ada sejumlah orang yang
berdebat bahwa hak pilihan tidak ada apabila disertai
dengan ancaman sanksi dan hukuman—dihukum
karena menolak Injil tampaknya terlalu keras bagi
sejumlah orang dan ini mengambil hak pilihan bebas
mereka. Ini tidak benar, karena keputusan ada di
tangan kita—kita dapat menerima atau menolak,
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mematuhi atau mengabaikan” (dalam Conference
Report, Oktober 1954, hlm. 51–53).

(9-5) Orang-Orang Suci Zaman Akhir Harus
Memperoleh Kesaksian yang Tak Tergoyahkan
bahwa Para Nabi Diilhami
Jika kita adalah Orang Suci Allah yang sejati, kita akan
bersedia mengikuti para nabi Tuhan setiap saat, tetapi
kita masih harus mendapatkan kesaksian pribadi dari
Roh bahwa apa yang sedang kita lakukan adalah benar.
Setelah kita memperoleh kesaksian semacam itu, kita
dapat berdiri sebagai pendukung pekerjaan Tuhan yang
lebih kuat dan lebih efektif, mendukung para pemimpin
pilihan Tuhan dengan keyakinan yang lebih tinggi, dan
bertahan dengan kuat ketika dihadapkan dengan
tekanan dan tentangan.

“Pada dasarnya, inilah yang telah diucapkan dalam
konferensi ini: Kecuali kalau setiap anggota Gereja ini
memperoleh sendiri kesaksian yang tak tergoyahkan
terhadap keilahian Gereja ini, dia akan menjadi salah
seorang di antara orang-orang yang akan diperdaya
di zaman ini ketika ‘orang-orang yang dipilih sesuai
dengan perjanjian’ akan dicobai dan diuji. Hanya
mereka yang telah memperoleh kesaksian itu sendiri
yang akan bertahan.

... Saya teringat perkataan Brigham Young:

‘Apabila iman Anda dipusatkan pada hal yang benar,
keyakinan Anda tidak tergoyahkan, kehidupan Anda
murni dan kudus, setiap orang memenuhi tugas
pemanggilannya sesuai dengan keimamatan dan kapa-

sitas yang dianugerahkan kepada Anda, maka Anda
akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan akan mustahil
bagi siapa pun untuk memperdayai dan menuntun
Anda pada kehancuran, sama halnya mustahil bagi
sepotong bulu unggas untuk tetap tidak terbakar di
tengah-tengah panas api yang membara.’

Dan kemudian pernyataan ini:

‘Saya lebih khawatir bahwa umat ini memiliki begitu
banyak keyakinan terhadap para pemimpin mereka
sehingga mereka tidak mau menanyakan sendiri kepada
Allah apakah mereka dituntun oleh-Nya. Saya khawatir
mereka berpuas diri dalam perasaan aman yang buta,
menempatkan tujuan kekal mereka di tangan para
pemimpin mereka dengan keyakinan yang sembrono
sehingga keyakinan itu sendiri akan mengacaukan
tujuan-tujuan Allah dalam keselamatan mereka, dan
melemahkan pengaruh yang seharusnya dapat mereka
berikan kepada para pemimpin mereka apabila mereka
mengetahui sendiri melalui wahyu dari Yesus Kristus
bahwa mereka dipimpin di jalan yang benar. Biarlah
setiap pria dan wanita mengetahui sendiri melalui
bisikan Roh Allah apakah para pemimpin mereka berja-
lan di jalan sesuai yang diperintahkan Tuhan atau tidak.’

Bagi saya, apa yang telah saya jelaskan adalah kebe-
naran yang luar biasa. Tidaklah cukup bagi kita para
Orang Suci Zaman Akhir hanya mengikuti para pemim-
pin kita dan menerima nasihat mereka, tetapi kita
memiliki kewajiban yang lebih besar untuk memperoleh
sendiri kesaksian yang tak tergoyahkan mengenai peng-
angkatan ilahi orang-orang ini dan kesaksian bahwa apa
yang telah mereka beritahukan kepada kita merupakan
kehendak dari Bapa Surgawi kita” (Harold B. Lee,
dalam Conference Report, Oktober 1950, hlm. 129–130).

Cerita dari kehidupan Marion G. Romney berikut ini
menggambarkan asas yang diajarkan oleh Brigham
Young dan Harold B. Lee:

“Dalam bidang politik yang di dalamnya terdapat begitu
banyak tekanan yang dihadapi oleh orang-orang untuk
mengompromikan cita-cita ideal dan prinsip-prinsip
untuk mencapai tujuan akhir, para pekerja partai mulai
mengagumi kesetiaan Marion G. Romney yang kuat ter-
hadap suara hatinya sendiri dan juga terhadap nasihat
para pemimpin Gerejanya yang mana nasihat mereka
mengenai isu penting yang memengaruhi kesejahteraan
bangsa dia terima sebagai hal yang diilhami Tuhan mes-
kipun hal tersebut sering kali menyebabkan dia sangat
bertentangan dengan para pemimpin dari partai politik-
nya sendiri. Dalam satu kesempatan seperti itu, ketika
para pemimpin Gereja dalam sebuah editorial singkat
telah mengecam kecenderungan administrasi politik
yang saat itu berkuasa, dia menceritakan kepada saya
sesuatu yang dapat menjadi tindakan yang baik apabila
semua anggota Gereja yang setia dapat menirunya
dalam kehidupan bermasyarakat mereka: ‘Saat saya
membaca editorial tersebut,’ ujarnya kepada saya, ‘saya
tahu apa yang harus saya lakukan—tetapi itu tidak
cukup. Saya tahu bahwa saya harus merasa yakin
dalam mengikuti nasihat para pemimpin Gereja dan
mengetahui bahwa mereka benar. Saya membutuhkan
waktu satu malam penuh berlutut dalam doa untuk

Harold B. Lee mengatakan bahwa kita harus mencari kesaksian yang
menguatkan bahwa kita sedang dibimbing ke jalan yang benar
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mengambil keputusan.’ Saya menyerahkan kepada
mereka pernyataan yang menjelaskan perbedaan antara
kepatuhan ‘yang cerdas’ dan kepatuhan ‘yang buta’.
Marion G. Romney, meskipun tidak pernah bertindak
tidak setia kepada atasannya, tidak bisa dituduh dengan
benar sebagai orang yang ‘patuh secara buta’” (Harold B.
Lee, “Marion G. Romney of Kuorum Dua Belas,”
Improvement Era, Oktober 1962, hlm. 742).

Apabila kita bersedia dengan sungguh-sungguh men-
cari peneguhan dari Tuhan mengenai perkataan para
nabi dan bersedia mengikuti perkataan mereka, Tuhan
akan menguatkan iman kita. Presiden Marion G.
Romney memberikan kesaksian mengenai hal ini berda-
sarkan pengalamannya sendiri:

“Mereka, dan saya bersaksi mengenai hal ini berdasar-
kan pengalaman saya sendiri, mereka yang bersedia
melalui doa yang kuat dan belajar yang sungguh-sung-
guh memberitahukan kepada diri mereka sendiri
mengenai apa yang dinasihatkan para nabi yang hidup
ini, dan menindaklanjuti nasihat tersebut, akan dikun-
jungi oleh roh Tuhan dan mengetahui melalui roh
wahyu bahwa mereka menyampaikan pikiran dan
kehendak Bapa” (dalam Conference Report, April 1945,
hlm. 90).

(9-6) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Pelajari dan tandailah tulisan suci berikut ini, yang
memberikan kesaksian bahwa Allah telah memberi kita
hak pilihan untuk memilih sendiri jalan yang akan kita
ikuti dalam kehidupan ini: Musa 7:32; 2 Nefi 2:25–29;
10:23; Helaman 14:30; A&P 58:27–28.

2. Para anggota Gereja memberikan tanggapan dengan
berbagai cara terhadap nasihat nabi. Dalam kisah di
bagian bacaan 9-5, Presiden Lee menyebutnya “kepa-
tuhan yang cerdas.” Karakteristiknya yang unik adalah
bahwa individu mencari jawaban sendiri dari Tuhan,
seperti yang dilakukan oleh Presiden Marion G.
Romney. Tingkat dimana kita mampu mendukung para
pemimpin yang dipilih Tuhan dan membantu mereka
membangun kerajaan Allah sebagian besar ditentukan
oleh tingkat dimana kita telah mendasarkan tindakan-
tindakan kita pada kesaksian dari Roh bahwa mereka
dibimbing oleh Allah. Kita harus mengenali alasan yang
menjadi landasan bagi kepatuhan atau ketidakpatuhan
kita sendiri dan harus berusaha untuk maju hingga
pada titik dimana semua tindakan kita dilandaskan
pada kepatuhan yang cerdas terhadap nasihat-nasihat
para nabi.

Analisislah pernyataan berikut ini dan tandailah pada
tabel di mana menurut Anda masing-masing pernya-
taan tersebut sesuai dengan diri Anda.

A. Kadang-kadang saya memiliki pertanyaan, tetapi
saya mencari bimbingan dari Tuhan dan telah mengu-
bah pandangan saya setelah mendapat bisikan-Nya.

B. Kita memiliki tanggung jawab untuk mempertanyakan
semua pernyataan sampai kita dapat menyesuaikannya
dengan data yang diketahui.

C. Ketika saya mendapati diri saya bertentangan
dengan nasihat para Pemimpin Gereja, saya biasanya
mengabaikan nasihat mereka.

D. Saya mengikuti para Pemimpin Gereja karena saya
tahu mereka adalah nabi.

E. Saya belum pernah membantah dengan keras per-
nyataan dari Pemimpin Gereja. Kalaupun saya mem-
bantah, saya akan mencari bimbingan dari Tuhan
mengenai masalah tersebut.

F. Saya tidak percaya kepada para nabi dan wahyu.

G. Saya aktif di Gereja karena orang tua saya aktif.

H. Saya akan menikah di bait suci, karena jika tidak
orang-orang di Gereja akan membicarakan menge-
nai saya.

I. Ya, saya mendengar Presiden Gereja mengatakan
bahwa saya hendaknya pergi misi, tetapi saya tidak
akan pergi misi. Ada begitu banyak hal lain yang ingin
saya lakukan.

Setelah Anda menyelesaikan latihan ini, pelajarilah
tabel itu dan nilailah kualitas kepatuhan Anda sendiri.

      10 Mematuhi karena kesaksian 
 pribadi dari Roh bahwa  
 nasihat atau keputusan 
 tertentu adalah benar

      Mematuhi karena kesaksian  
 Anda terhadap keberadaan  
 Allah dan pemanggilan  
 ilahi nabi-Nya

      Mematuhi karena keyakinan 
 terhadap kesaksian 
 orang lain

      Mematuhi karena harapan 
 orang lain

      Mematuhi hanya ketika Anda 
 setuju atau ketika 
 sedang bersedia
 
      0 Menolak nasihat

Kepatuhan 
yang Cerdas

Ketidakpatuhan
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Apakah yang Dimaksud 
dengan Mendukung 
Seorang Nabi?
Para Orang Suci Zaman Akhir memiliki kesempatan
yang teratur dalam konferensi Gereja untuk memberi-
kan suara guna mendukung para nabi Tuhan, pelihat,
dan pewahyu. Sejumlah anggota Gereja mungkin tidak
terlalu memikirkan makna suara pendukungan mereka.
Tetapi adalah penting bagi semua anggota Gereja untuk
memahami jawaban terhadap pertanyaan berikut:
Mengapa kita mendukung para pemimpin kita? Apakah
praktik ini memiliki landasan dalam tulisan suci?
Perjanjian apakah yang kita buat dengan Tuhan ketika
kita mengangkat tangan kita untuk mendukung seseo-
rang? Bagaimana kita mengetahui apakah kita mendu-
kung seorang pemimpin Gereja atau tidak?

(10-1) Terdapat Prosedur Resmi untuk Mendukung
Para Pemimpin Gereja
Di masa kelegaan ini proses pendukungan para pemim-
pin berasal dari masa awal Pemulihan. Dalam sebuah
wahyu yang diberikan pada bulan Juli 1830, Tuhan
menegaskan bahwa “segala hal akan dilakukan dengan
suara bulat dalam gereja” (A&P 26:2). Siapa pun pejabat
yang melayani dalam pemanggilan di Gereja harus
menerima suara pendukungan resmi dari jemaat yang
akan dia layani. Tuhan telah menyatakan bahwa “tiada
seorang pun dapat ditahbiskan kepada sesuatu jabatan
dalam gereja ini, di mana ada suatu cabang yang biasa,
tanpa pemungutan suara jemaah gereja itu” (A&P

20:65). Aturan ini berlaku untuk tingkat lokal dan
umum Gereja. Tahun 1841, setelah mengangkat bebe-
rapa pejabat umum Gereja, Tuhan berkata: “Dan sebuah
perintah Aku berikan kepadamu agar kamu hendaknya
mengisi semua jabatan ini dan menyetujui atau menolak
nama-nama, yang telah Aku sebutkan itu pada konfe-
rensi umum-Ku” (A&P 124:144). Asas ini telah diterap-
kan di Gereja di sepanjang masa kelegaan ini.

Dalam pernyataan berikut ini, yang dibuat ketika men-
dukung para Pembesar Umum Gereja dalam konferensi
umum, Presiden J. Reuben Clark Jr., menjabarkan
batasan yang terkait dengan proses pendukungan dan
menjelaskan bahwa pendukungan para pejabat adalah
hak prerogatif penting para Orang Suci:

“Sekarang kita akan mendukung para Pembesar Umum
Gereja.

Untuk diketahui oleh para hadirin yang ada di sini dan
mereka yang sedang mendengarkan di radio, yang
mungkin tidak memahami prosedur ini, saya akan
membuat pernyataan singkat berikut ini.

Di Gereja ini, semua Pembesar Umum dan pejabat lain-
nya di seluruh Gereja ‘didukung’,—dalam arti khusus,
‘dipilih’—oleh kuorum Gereja dalam sebuah Konferensi
Umum; yang dalam bahasa politik artinya majelis kon-
stituante.

Di Gereja ini, wewenang untuk ‘mencalonkan’ atau
memanggil pada jabatan, tidak diberikan kepada kuo-
rum Gereja. Kuasa ini diberikan kepada para Pembesar
Umum Gereja, dan dalam analisis akhir kepada
Presiden Gereja yang memimpin di bawah bimbingan
wahyu yang diilhami. Sesungguhnya, sebagai Pasal-
Pasal Kepercayaan kita—kira-kira setara dengan per-
nyataan kepercayaan dari gereja lain—menyatakan:

‘Kami percaya bahwa seseorang harus dipanggil oleh
Allah, melalui nubuat, serta dengan penumpangan
tangan oleh mereka yang mempunyai wewenang untuk
memberitakan Injil serta melaksanakan tata cara-tata
cara dari padanya.’

Ketika pembesar ketua telah ‘mencalonkan’ atau memilih,
atau memanggil siapa pun pada jabatan dengan cara
demikian, orang tersebut kemudian dibawa ke kuorum
Gereja untuk didukung, yang dalam bahasa politik ‘dipilih.’

Dengan demikian, kuorum Gereja tidak memiliki wewe-
nang memanggil atau ‘mencalonkan’, melainkan hanya
mendukung, atau dalam bahasa politik, wewenang
untuk ‘memilih’.

Ketika pembesar ketua membawa siapa pun kepada
kuorum Gereja untuk didukung, satu-satunya wewe-
nang yang dimiliki sidang jemaat adalah memberikan

Bab 10

Para pejabat Gereja didukung secara resmi
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suara, dengan mengangkat tangan, baik untuk mendu-
kung maupun untuk tidak mendukung.

Jelas bahwa baik kuorum Gereja maupun para anggota-
nya tidak dapat mengusulkan orang-orang lain untuk
dipanggil pada sebuah jabatan, karena wewenang dan
fungsi untuk memanggil orang pada suatu jabatan
hanya dimiliki oleh pembesar ketua.

Oleh karena itu, semua perdebatan, semua usulan
untuk mengajukan nama lain, semua pembahasan ten-
tang pencapaian dan kelayakan, sama sekali tidak
sesuai dengan aturan dalam sidang jemaat semacam itu.
Siapa pun yang mencoba mengganggu prosedur yang
ada adalah orang yang mengganggu ketertiban umum,
dapat dikenakan sanksi oleh pejabat Gereja dan tentu
saja akan diproses.

Perlu saya kemukakan bahwa siapa pun yang mengaju-
kan tuduhan terhadap pejabat Gereja mana pun dapat
melakukannya di hadapan pengadilan Gereja reguler
yang ditetapkan untuk tujuan tersebut sehingga
memungkinkan dilakukan pendisiplinan dalam Gereja.
Tetapi sidang majelis keanggotaan Gereja untuk pendu-
kungan ini bukan tempat pengadilan semacam itu.

Sekarang kami akan melanjutkan dengan mengusulkan
para Pembesar Umum Gereja untuk memperoleh suara
pendukungan oleh kuorum agung Keimamatan dan
anggota Gereja ini.

Ini adalah tata cara kudus. Anda sebagai anggota
Keimamatan akan melaksanakan salah satu hak isti-
mewa terbesar dan hak prerogatif tertinggi Anda”
(dalam Conference Report, Oktober 1940, hlm. 28–29).

(10-2) Mendukung Seorang Nabi Berarti Mengikuti
Nabi Tersebut
Para anggota Gereja harus memahami komitmen dan
perjanjian yang mereka buat ketika mereka mendukung
seorang pria sebagai Rasul atau nabi. Presiden Harold B.
Lee menjelaskan bahwa ketika kita mendukung seorang
nabi kita setuju untuk hidup sesuai dengan nasihat
dan pengarahannya. Dalam sebuah pernyataan yang
dibuat dalam sidang kudus untuk mendukung Presiden
Joseph Fielding Smith, Presiden Lee mengatakan:

“Setiap orang sama sekali bebas untuk memberikan
suara sesuai dengan keinginannya masing-masing.
Tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dalam
pemungutan suara ini. Ketika Anda memberikan
suara untuk menyatakan dukungan Anda, Anda
membuat perjanjian kudus dengan Tuhan bahwa
Anda akan mendukung, yaitu, memberikan kesetiaan
dan dukungan penuh Anda, tanpa kebohongan atau
keraguan, terhadap pejabat yang telah Anda setujui”
(dalam Conference Report, April 1970, hlm. 103).

Setelah membuat perjanjian seperti itu dengan Tuhan,
para anggota Gereja harus bersedia mengikuti mereka
yang telah mereka dukung.

“Pernahkah Anda memikirkan tentang ketidakkonsis-
tenan mengangkat tangan kanan Anda dalam kesaksian
kudus di hadapan Allah bahwa Anda akan mendukung
beberapa orang tertentu yang telah dipanggil dan ditah-
biskan, dengan cara yang telah diangkat Allah, sebagai
pemimpin Anda, sebagai nabi bagi umat, bahkan seba-
gai pewahyu, dan kemudian, meskipun Anda dapat
datang dan mendengar perkataan mereka, Anda justru
berpaling dan tidak mengindahkan mereka? ....

Anda tidak dapat, kita tidak dapat, mengabaikan perka-
taan yang datang melalui nasihat dan petunjuk dari
para hamba Allah yang telah ditahbiskan, dan terluput
dari hukuman yang tak terelakkan akibat pengabaian
tersebut. Meskipun demikian, kita memiliki hak pilihan
kita; kita dapat memilih untuk tidak patuh, tetapi kita
harus menanggung akibat dari pilihan tersebut” (James E.
Talmage, dalam Conference Report, Oktober 1921, hlm.
187–188).

Walaupun suara pendukungan resmi diberikan dalam
sebuah pertemuan Gereja, mendukung berarti lebih
dari sekadar mengangkat tangan untuk memberikan
dukungan pada seseorang yang telah diangkat.
Mendukung seorang pemimpin berarti memberikan
suara untuk mendukung pengangkatannya dan mendu-
kung, menjunjung tinggi, dan mengikutinya. Merujuk
pada nabi yang hidup, Penatua Gordon B. Hinckley
mengatakan: “Apabila kita tidak mematuhi nasihatnya,
kita menolak pemanggilan kudusnya. Apabila kita
hidup sesuai dengan nasihatnya, kita akan diberkati
oleh Allah” (dalam Conference Report, Oktober 1973,
hlm. 165; atau Ensign, Januari 1974, hlm. 125).

Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan bahwa “cara
yang baik untuk mengetahui seberapa baik Anda men-
jalani kehidupan Anda sesuai dengan kehendak Tuhan
adalah dengan melihat bagaimana perasaan Anda dan

Neal A. Maxwell mengatakan bahwa kita harus mengikuti para nabi di
setiap keadaan
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tindakan Anda terhadap perkataan yang diilhami dari
wakil-Nya di bumi, yaitu nabi-Presiden” (dalam
Conference Report, Seoul Korea Area Conference 1975,
hlm. 52). Dalam kesempatan lainnya dia mengatakan
bahwa “cara kita menanggapi perkataan seorang nabi
yang hidup ketika dia memberi tahu kita apa yang
perlu kita ketahui, tetapi memilih untuk tidak mende-
ngarkannya, adalah ujian dari kesetiaan kita”
(“Fourteen Fundamentals in Following a Living
Prophet,” dalam Speeches of the Year, 1980, hlm. 28).

“Mengikuti nabi yang hidup adalah sesuatu yang harus
dilakukan di setiap saat dan keadaan. Kita harus seperti
Presiden Marion G. Romney, yang dengan rendah hati
mengatakan, ‘... Saya tidak pernah ragu mengikuti nasi-
hat para Pembesar Gereja meskipun nasihat tersebut
mungkin bertentangan dengan kehidupan sosial, profe-
sional, dan politik saya’ (dalam Conference Report,
April 1941, hlm. 123). Ada, atau akan ada, saat-saat
ketika pernyataan kenabian berbenturan dengan harga
diri kita atau seolah-olah kepentingan pribadi kita. Hal
ini dapat terjadi dalam banyak cara: Para pengusaha
mempertimbangkan dampak dari menutup usaha
mereka di hari Minggu, yang harus memutuskan bagai-
mana perasaan mereka yang sesungguhnya tentang
perintah keempat; para pemilik gedung bioskop yang
memperlihatkan film-film yang hampir mendekati por-
nografi yang harus memutuskan antara nabi dan keun-
tungan; para politisi yang terlibat dalam gerakan politik
yang bertentangan dengan ajaran Gereja yang mengha-
ruskan Presidensi Utama untuk mengeluarkan pernya-
taan resmi, sehingga memaksa para politisi untuk
memilih siapa yang akan mereka ikuti; para akademisi
yang bidang ilmunya berhubungan dengan isu moral
yang mengenai isu ini para Pembesar Umum berbicara,
yang harus memilih antara rekan sesama akademisi
atau nabi; para pekerja yang tidak dapat memutuskan
bagaimana bertindak dalam situasi yang mengharuskan
mereka loyal kepada serikat kerja atau hak untuk bebas
memilih. Bagi para peserta, episode menyakitkan sema-
cam itu cenderung menekankan pertanyaan: Apakah
saya percaya kepada nabi yang hidup bahkan meskipun
dia berbicara mengenai hal-hal yang membawa dampak
langsung pada diri saya dan bidang khusus saya? Atau
apakah saya berhenti mendukung nabi ketika perkata-
annya memengaruhi saya secara langsung? Untuk kasus
pertanyaan kedua, nabi tidak dihormati di negeri kita
sendiri!” (Neal A. Maxwell, Things As They Really Are,
hlm. 73).

Insiden berikut ini yang diceritakan oleh Penatua
Marion G. Romney menggambarkan asas yang dirujuk
oleh Presiden Benson dan Penatua Maxwell:

“Suatu hari ketika Presiden Grant masih hidup, saya
duduk di kantor saya di seberang jalan setelah konfe-
rensi umum. Seorang pria datang menemui saya, pria
berusia lanjut. Dia sangat kesal terhadap apa yang telah
diucapkan dalam konferensi ini oleh sejumlah Pembesar
Umum, termasuk saya sendiri. Saya dapat mengetahui
dari logatnya bahwa dia berasal dari sebuah negara
asing. Setelah saya cukup menenangkannya untuk
membuatnya mau mendengarkan, saya berkata,
‘Mengapa Anda datang ke Amerika?’

‘Saya berada di sini karena seorang nabi Allah mengata-
kan kepada saya untuk datang.’

‘Siapakah nabi tersebut,’ lanjut saya.

‘Wilford Woodruff.’

‘Apakah Anda percaya Wilford Woodruff seorang Nabi
Allah?’

‘Ya,’ ujarnya.

‘Apakah Anda percaya bahwa penggantinya, Presiden
Lorenzo Snow, adalah seorang Nabi Allah?

‘Ya, saya percaya.’

‘Apakah Anda percaya bahwa Presiden Joseph F. Smith
seorang Nabi Allah?’

‘Ya, pak.’

Lalu saya mengajukan pertanyaan yang paling penting.
‘Apakah Anda percaya bahwa Heber J. Grant adalah
seorang Nabi Allah?’

Jawabannya: ‘Menurut saya dia seharusnya tidak ber-
bicara mengenai bantuan keuangan kepada orang lan-
jut usia.’

Nah, saya beri tahu Anda bahwa seorang pria dalam
usianya seperti itu sedang menuju pada kemurtadan.
Dia membuang kesempatannya untuk memperoleh
kehidupan yang kekal. Begitu juga dengan setiap orang
yang tidak mau mengikuti nabi Allah yang hidup”
(dalam Conference Report, April 1953, hlm. 125).

Mereka yang mengikuti nabi yang hidup hanya ketika
saatnya tepat menjadi nabi palsu bagi mereka sendiri:

“Nabi berbicara dengan jelas pada hari Jumat pagi,
memberi tahu kita tentang apa tanggung jawab kita ....
Seorang pria berkata kepada saya setelah itu, ‘Anda
tahu, ada orang di negara bagian kita yang percaya
untuk mengikuti Nabi dalam segala sesuatu yang
menurut mereka benar, tetapi ketika ada sesuatu yang
menurut mereka tidak benar, dan tidak menarik bagi
mereka, maka itu hal yang berbeda.’ Dia berkata, ‘Lalu
mereka menjadi nabi bagi diri mereka sendiri. Mereka
memutuskan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang
Tuhan tidak inginkan.’

Saya pikir sungguh benar, dan sungguh serius ketika kita
mulai memilih mana di antara perjanjian, mana di antara
perintah yang akan kita patuhi dan ikuti. Ketika kita
memutuskan bahwa ada di antara perjanjian dan perin-
tah yang tidak akan kita patuhi atau ikuti, kita mengam-
bil hukum Tuhan ke tangan kita sendiri dan menjadi nabi
bagi diri kita sendiri, dan percayalah kepada saya, kita
akan tersesat, karena kita adalah nabi-nabi palsu bagi diri
kita sendiri ketika kita tidak mengikuti Nabi Allah. Tidak,
kita tidak boleh membeda-bedakan di antara perintah ini,
mana yang harus dan mana yang tidak harus kita
patuhi” (N. Eldon Tanner, dalam Conference Report,
Oktober 1966, hlm. 98).

Penatua Mark E. Petersen mengingatkan para Orang
Suci bahwa nabi bukan orang biasa. Mereka adalah
orang-orang yang telah dipilih, diurapi, dan diberi
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tanggung jawab kudus oleh Allah Yang Mahakuasa.
Oleh karena itu, kesetiaan kita kepada para nabi Tuhan,
menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah.

Tidakkah sikap kita terhadap para nabi ini merupakan
cerminan yang sempurna dari perasaan sanubari kita
terhadap Allah? Maksud saya adalah kesetiaan dasar
dan kesetiaan kita yang sesungguhnya ketika kesetiaan
tersebut diambil dari semua penampilan luar dan dica-
but dari segala kepura-puraan.

Dapatkah kita benar-benar mengasihi Tuhan dan pada
saat yang sama menolak para hamba-Nya?

Apabila kita benar-benar mengasihi Allah, maka
sesungguhnyalah kita harus dan kita akan mengasihi
serta menghormati orang-orang yang diurapi-Nya”
(dalam Conference Report, Oktober 1981, hlm. 90–91).

Penatua Bruce R. McConkie juga menekankan fakta ini
ketika dia menulis: “Tuhan dan para nabi-Nya adalah
satu, dan tidak seorang pun dapat memercayai Kristus
dan menolak nabi-Nya” (The Mortal Messiah, 2:79).

“Yang berikutnya setelah Allah dan Kristus, ditempat-
kan di bumi orang yang kepadanya kunci-kunci kuasa
dan wewenang Imamat Kudus dianugerahkan, dan
yang kepadanya hak presidensi diberikan. Dia adalah
juru bicara Allah kepada umat-Nya, dalam segala hal
mengenai pembangunan Sion dan bagi keselamatan
rohani dan jasmani umat. Dia adalah wakil Allah; saya
tidak ragu untuk memaklumkan kebenaran ini; karena
ini adalah firman-Nya, dan oleh karena itu firman itu
benar. Umat yang telah mengikat perjanjian untuk
mematuhi perintah-perintah Tuhan harus mendengar-
kan suara orang yang telah diangkat untuk memimpin
mereka” (Joseph F. Smith, dalam Conference Report,
April 1898, hlm. 68).

(10-3) Orang Suci Zaman Akhir yang Benar-Benar
Bertobat Mendukung Para Nabi
Anggota Gereja yang berusaha dengan sungguh-sung-
guh untuk hidup sesuai dengan Injil tidak mengalami
kesulitan untuk mendukung para nabi dan menerima
nasihat mereka. Orang Suci yang benar-benar bertobat
mengakui bahwa para nabi berkewajiban untuk mewah-
yukan kehendak Allah bagi mereka dan bahwa mereka
berkewajiban melalui perjanjian untuk mengikutinya.

“Apabila kita hidup sesuai dengan Injil, kita akan mera-
sakan di dalam hati kita bahwa Presidensi Utama Gereja
tidak saja memiliki hak, tetapi juga berkewajiban di
bawah surga untuk memberikan nasihat mengenai masa-
lah apa pun yang memengaruhi kesejahteraan jasmani
dan rohani para Orang Suci Zaman Akhir, terlepas apa-
kah ada orang yang mungkin berpendapat bahwa nasi-
hat tersebut dapat memiliki dampak politik atau tidak.

Kita harus berdiri teguh atas apa yang kita ketahui
benar, saudara-saudara, dan mendukung orang-orang
ini yang telah didukung sebagai para pemimpin di
Israel modern” (Ezra Taft Benson, dalam Conference
Report, Oktober 1950, hlm. 148).

Presiden Harold B. Lee berbicara mengenai apa yang
dimaksud dengan menjadi orang yang bertobat:

“Sekarang saya ingin menanamkan hal ini ke dalam
hati Anda. Seseorang pernah mengatakannya dengan
cara ini, dan saya percaya itu benar sekali: ‘Bahwasanya
seseorang belum benar-benar bertobat sampai dia meli-
hat kuasa Allah berada di dalam diri para pemimpin
Gereja ini, dan sampai kuasa tersebut turun ke dalam
hatinya sendiri bagaikan api.’ Sebelum para anggota
Gereja ini memiliki keyakinan itu bahwa mereka dibim-
bing di jalan yang benar, dan mereka memiliki keya-
kinan bahwa orang-orang Allah ini adalah orang yang
diilhami dan telah diurapi dengan semestinya oleh
tangan Allah, mereka belum benar-benar bertobat”
(dalam Conference Report, April 1972, hlm. 118; atau
Ensign, Juli 1972, hlm. 103).

(10-4) Mendukung Seorang Nabi Mencakup
Dukungan terhadap Para Pemimpin Gereja Lainnya
Sejumlah Orang Suci Zaman Akhir dengan keliru
mengira bahwa mereka dapat mendukung nabi semen-
tara menolak mendukung pemimpin gerejani lokal.
Penatua Boyd K. Packer menyatakan dengan jelas
bahwa seseorang yang tidak mendukung para pemim-
pin lokalnya tidak akan mendukung Presiden Gereja.

“Anda dapat mengingat hal ini bahwa apabila Anda
tidak mau setia dalam hal-hal yang kecil maka Anda
tidak akan setia dalam hal-hal yang besar. Apabila
Anda tidak mau menanggapi tugas yang dianggap
tidak signifikan atau rendah yang perlu dikerjakan di
Gereja dan kerajaan, maka tidak akan ada kesempatan
untuk melaksanakan pelayanan untuk tantangan yang
lebih besar.

Seorang pria yang mengatakan bahwa dia akan
mendukung Presiden Gereja atau Pembesar Umum,
tetapi tidak bersedia mendukung uskupnya adalah
orang yang menipu dirinya sendiri. Orang yang tidak
bersedia mendukung uskup di lingkungannya dan
presiden di wilayahnya tidak akan mendukung
Presiden Gereja” (Follow the Brethren, Brigham Young
University Speeches of the Year, hlm. 4–5).

“Apakah yang dimaksud dengan mendukung seseo-
rang? Apakah kita memahaminya? Bagi saya ini adalah
suatu hal yang sangat sederhana untuk dilakukan; saya
tidak tahu bagaimana dengan Anda. Sebagai contoh,
apabila seorang pria adalah pengajar, dan saya membe-
rikan suara bahwa saya akan mendukungnya dalam
jabatannya, ketika dia mengunjungi saya dalam kapasi-
tas resminya saya akan menyambut dia dan memperla-
kukan dia dengan pertimbangan, kebaikan, dan hormat
dan apabila saya memerlukan nasihat saya akan
meminta darinya, dan saya akan melakukan semampu
saya untuk mendukungnya. Itu wajar dan merupakan
asas kebenaran, dan saya tidak akan mengatakan apa
pun yang merendahkan mengenai karakternya. Apabila
itu tidak benar saya masih akan mau belajar. Dan kemu-
dian apabila ada orang di samping saya yang membi-
sikkan sesuatu yang meremehkan reputasinya, saya
akan mengatakan, Dengarkan saya! Apakah Anda
Orang Suci? Ya. Tidakkah Anda mengangkat tangan
Anda untuk mendukungnya? Ya. Lalu mengapa
Anda tidak mendukungnya? Nah, saya akan menuntut
pertanggungjawaban atas orang yang mendukung
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seperti itu. Apabila ada orang menyerang reputasinya—
karena reputasi adalah penting bagi semua orang—saya
akan membelanya dalam cara apa pun. Ketika kita
memberikan suara untuk mendukung orang-orang
dengan cara yang kudus seperti yang kita lakukan,
haruskah kita hidup sesuai dengan perjanjian kita? Atau
haruskah kita melanggarnya? Apabila kita melanggar-
nya maka kita menjadi pelanggar perjanjian. Kita
memutuskan iman kita di hadapan Allah dan pemimpin
kita, mengenai tindakan orang-orang dimana kita telah
berjanji untuk mendukungnya. Tetapi bagaimana sean-
dainya dia melakukan sesuatu yang salah, bagaimana
kalau dia kedapatan berdusta atau berbuat curang, atau
menipu seseorang, atau mencuri atau berbuat hal nega-
tif lainnya, atau bahkan memiliki kebiasaan yang tidak
baik, apakah Anda masih akan mendukungnya? Itu
akan menjadi tugas saya untuk berbicara kepadanya
sebagaimana yang akan saya lakukan kepada siapa pun
juga, dan saya akan berkata kepadanya bahwa saya
paham mengenai hal-hal yang telah saya dengar, dan
oleh karena itu dalam situasi seperti ini saya tidak dapat
mendukungnya; dan apabila saya mendapati bahwa
saya telah mendapatkan informasi yang salah saya akan
menarik tuduhan saya; tetapi jika tidak maka akan men-
jadi tugas saya untuk memastikan bahwa keadilan dite-
gakkan kepadanya, bahwa dia dibawa di hadapan
pemimpin Gereja yang tepat untuk bertanggung jawab
atas hal-hal yang telah dilakukannya; dan apabila hal
ini tidak terjadi maka saya tidak memiliki kewajiban
apa pun untuk berbicara tentang dia” (John Taylor,
dalam Journal of Discourses, 21:207–208).

Intinya, kita sebagai anggota Gereja mendukung seo-
rang nabi dalam arti yang sesungguhnya hanya ketika
kita mendukung semua pejabat gerejani, baik di tingkat
umum maupun lokal, dan menahan diri untuk tidak
berbicara yang merendahkan terhadap pejabat mana
pun karena kita telah berjanji untuk mendukungnya.

(10-5) Dapatkah Seseorang Memiliki Sudut Pandang
yang Berbeda dan Tetap Mendukung Para Pemimpin?
“Seorang teman ... ingin mengetahui apakah kami per-
nah mengatakan bahwa kami telah mempertimbangkan
untuk menganggap bahwa perbedaan pendapat yang
jujur di antara seorang anggota Gereja dan para pejabat
Gereja sebagai kemurtadan .... Kami menjawab bahwa
kami belum pernah mengatakan bahwa perbedaan pen-
dapat yang jujur di antara seorang anggota Gereja dan
para pejabat merupakan kemurtadan; karena kami
dapat memahami adanya perbedaan pendapat yang
jujur dari seseorang terhadap para pejabat Gereja dan
belum tentu dia merupakan orang yang murtad; tetapi
yang tidak kami pahami adalah apabila seseorang yang
mempublikasikan perbedaan pendapat tersebut, dan
berusaha memaksakan kepada orang-orang melalui
argumentasi, perdebatan, imbauan khusus untuk men-
ciptakan perpecahan dan pertengkaran, dan untuk
menempatkan tindakan dan nasihat para pejabat Gereja,
apabila memungkinkan, dalam sorotan yang salah,
bukankah itu disebut kemurtadan, karena sebagaimana
yang kami pahami perilaku semacam itu disebut

kemurtadan. Kami selanjutnya mengatakan bahwa mes-
kipun seseorang mungkin memiliki perbedaan penda-
pat yang jujur dengan para pejabat Gereja karena
kurangnya pemahaman, dia harus sangat berhati-hati
bagaimana bertindak dalam kaitannya dengan perbe-
daan semacam itu, atau musuh akan memanfaatkan
dirinya dan dia akan segera dipenuhi dengan roh
kemurtadan, dan menentang Allah serta pejabat yang
telah Dia tempatkan di sini untuk memimpin Gereja-
Nya” (George Q. Cannon, “What Is Apostasy?”, edito-
rial dalam Deseret News, 3 November 1869, hlm. 457).

Presiden Joseph Fielding Smith menekankan bahwa
ketidaksepahaman diperbolehkan hanya apabila keti-
daksepahaman tersebut tidak berhubungan dengan
standar dasar dan doktrin Gereja.

“Orang sering kali berbicara dan mengungkapkan pen-
dapat mereka masing-masing. Tuhan belum mencabut
hak manusia untuk mengemukakan pendapat. Orang
yang baik, orang yang beriman, memiliki pandangan
yang berbeda dalam banyak hal. Tidak ada bahaya khu-
sus dalam hal ini selama pandangan ini tidak terkait
dengan hal-hal mendasar. Ada orang yang menjadi ang-
gota Partai Demokrat, ada pula yang menjadi anggota
Partai Republik. Ada yang percaya pada filosofi politik
tertentu dan ada pula yang sangat menentangnya, mes-
kipun demikian mereka tetap sebagai orang yang penuh
iman dan memiliki kesaksian terhadap Injil” (Doctrines
of Salvation, 1:187).

George Q. Cannon memperingatkan untuk tidak berbicara di depan
umum menentang para nabi
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(10-6) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mendukung
Pembesar Umum Gereja.

2. Jelaskan bagaimana seseorang dapat memiliki sudut
pandang yang berbeda dan masih mendukung
Pembesar Umum Gereja.

3. Presiden Harold B. Lee membahas beberapa tes yang
telah diberikan kepada para anggota Gereja ini dan
mengidentifikasi sifat dari tes yang sekarang kita
hadapi: memiliki keberanian untuk mendukung para
nabi Tuhan di zaman “perdebatan.”

“Selama masa awal Gereja kita mengalami periode yang
diliputi dengan fitnah dan penggambaran yang keliru
mengenai Gereja, dan kita berhasil melewatinya. Hal
tersebut menyatukan kita bersama karena musuh-
musuh dari luar. Dan kita berhasil mengatasinya. Kita
mengalami periode penyerangan oleh gerombolan-
gerombolan penjahat dan pengusiran, ketika kehidupan
kita dirampas dan darah tercurah, dan bagaimanapun
juga karena memiliki banyak martir hal tersebut
membuat kita menjadi kuat. Kita mengalami masa
kemiskinan, dan kita telah memperoleh kekuatan dari
ujian tersebut. Lalu kita mengalami suatu masa yang
dapat kita sebut kemurtadan, atau pengkhianatan dari
dalam—salah satu ujian terberat yang berhasil kita
lewati. Kini kita mengalami ujian lain—suatu masa yang
dapat kita sebut perdebatan. Ini adalah masa ketika
banyak orang pandai tidak bersedia mendengarkan para
nabi Tuhan yang rendah hati. Dan kita telah menderita
karenanya. Ini tes yang agak berat” (Harold B. Lee,
“Sweet Are the Uses of Adversity,” Instructor, Juni 1965,
hlm. 217).

Apakah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan
bahwa Anda tidak gagal dalam tes tersebut? (lihat juga
1 Nefi 8:24–28).

4. Bacalah kutipan berikut ini dari Penatua Harold B.
Lee dan tulislah sebuah pernyataan yang menunjukkan
mengapa kita dapat dengan yakin mendukung para
pemimpin yang dipilih Tuhan:

“Karena saya telah bekerja di antara para Pembesar
Umum di sini dan telah mempelajari sejarah di masa
kelegaan yang lalu, saya telah menyadari bahwa Tuhan

telah memberikan ujian di sepanjang masa kelegaan
mengenai masalah kesetiaan ini terhadap kepemim-
pinan Gereja. Saya menelaah kembali tulisan suci dan
mengikuti kisah-kisah seperti kesetiaan Daud ketika
raja berusaha membunuhnya. Dia tidak mau mence-
mari orang yang diurapi Tuhan bahkan meskipun dia
dapat membunuh sang raja. Saya telah mendengarkan
kisah klasik di masa kelegaan ini mengenai bagaimana
Brigham Young diuji, bagaimana Heber C. Kimball
diuji, John Taylor dan Willard Richards di Penjara
Carthage, Kemah Sion yang menerima ujian berat, dan
dari sejumlah orang tersebut terpilih para Pembesar
Umum pertama di masa kelegaan ini. Ada pula yang
lainnya, yang tidak lulus ujian kesetiaan, dan mereka
terjatuh dari tempat mereka.

Saya telah berada dalam posisi ini sejak saya bergabung
dalam Dewan Dua Belas untuk mengamati beberapa
hal di antara para rekan sesama Pembesar Umum, dan
saya ingin mengatakan kepada Anda: Setiap orang yang
diangkat setelah saya dalam Dewan Dua Belas, saya
melihat bahwa meskipun mereka telah menyerahkan
diri kepada Allah, mereka mengalami ujian kesetiaan
yang sama, dan kadang-kadang saya bertanya dalam
hati apakah mereka akan lulus dari ujian ini. Alasan
mereka berada di sini hari ini adalah karena mereka
telah datang, dan Bapa kita telah menghargai mereka. 

Saya memiliki kesaksian yang sama mengenai paling
tidak dua anggota Asisten Dua Belas, Brother Marion G.
Romney dan Brother Alma Sonne, karena saya melihat-
nya, dan saya mengetahui sifat dari ujian tersebut, dan
saya tahu bagaimana mereka telah membuktikan diri
mereka sebagai orang yang dapat dipercaya. Dan demi-
kianlah Allah telah menghargai mereka, dan saya yakin
bahwa setiap orang yang akan dipanggil pada jabatan
yang tinggi di Gereja ini akan harus mengalami ujian
ini, yang tidak dirancang oleh tangan manusia, yang
melalui ujian ini Bapa kita menggolongkan mereka ke
dalam satu kesatuan kelompok pemimpin yang berse-
dia mengikuti para nabi Allah yang hidup dan setia
serta jujur sebagai saksi dan teladan kebenaran terha-
dap hal-hal yang mereka ajarkan” (dalam Conference
Report, April 1950, hlm. 101).
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Konsekuensi Mengikuti 
atau Menolak Para Nabi
Baik di zaman kuno maupun di zaman modern, Tuhan
telah berbicara kepada umat manusia melalui para nabi,
tetapi kebanyakan orang tidak mau mendengarkan
pesan mereka yang diilhami. Sebaliknya mereka justru
mengikuti suara bujukan dunia. Seberapa bermanfaat-
kah mengikuti para nabi? Apakah berkat yang akan kita
peroleh patut dikorbankan? Apakah yang akan terjadi
kepada mereka yang menolak nasihat para nabi?
Seberapa seriuskah dampak dari mengabaikan nasihat
ini? Renungkanlah pertanyaan ini sementara Anda
membaca bab ini. Ingatlah bahwa kita semua memiliki
hak pilihan bebas—kita dapat menerima atau menolak
apa yang diucapkan oleh para nabi—tetapi kita tidak
dapat menentukan konsekuensi dari pilihan kita.
Konsekuensi itu telah dibuat dengan sangat jelas.
Apabila kita mengikuti pengarahan dari para nabi, kita
akan mendapatkan kebahagiaan dan pada akhirnya
memperoleh permuliaan kita. Apabila kita menolak
nasihat para nabi, kita tidak akan mendapatkan kebaha-
giaan dan akan kehilangan berkat kehidupan kekal.

(11-1) Para Nabi Ditolak karena Alasan yang Tidak
Masuk Akal
Nabi Samuel dalam Kitab Mormon menegur bangsa
Nefi yang jahat di zamannya, dengan mengatakan:

“Ya, celakalah bangsa ini karena waktu yang sekarang
telah tiba, bahwa kamu telah mengusir para nabi dan
mencemoohkan mereka dan melemparkan batu kepada
mereka dan membunuh mereka serta melakukan segala
macam kedurhakaan kepada mereka, bahkan seperti
yang dilakukan orang-orang pada masa lampau ....

Jika seorang nabi datang di antara kamu, dan memak-
lumkan firman Tuhan kepadamu, yang mempersaksi-
kan tentang dosa-dosa serta kedurhakaanmu, kamu
marah kepadanya dan mengusirnya dan mencari segala
macam jalan untuk membinasakannya. Ya, kamu akan
mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi palsu dan
bahwa ia adalah seorang berdosa, dan dari iblis, karena
ia bersaksi bahwa perbuatanmu adalah jahat.

Tetapi lihatlah, jika seseorang datang di antaramu dan
mengatakan: Lakukanlah ini dan tidak ada kedurha-
kaan; lakukanlah itu dan kamu tidak akan menderita;
ya, ia akan mengatakan: Berjalanlah menurut kesom-
bongan harimu sendiri; ya, berjalanlah menurut
kesombongan matamu dan lakukanlah apa saja yang
diinginkan oleh hatimu—dan jika seseorang datang di
antaramu dan mengatakan ini, kamu akan menerima
dia dan mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi.

Ya, kamu akan menjunjungnya dan kamu akan mem-
beri hartamu kepadanya; kamu akan memberikan
emasmu dan perakmu kepadanya, dan kamu akan
memberi dia pakaian yang mahal-mahal; dan karena ia
mengucapkan perkataan yang muluk-muluk kepadamu 

dan ia mengatakan bahwa semuanya baik, maka kamu
tidak akan mencari-cari kesalahan pada dirinya”
(Helaman 13:24, 26–28).

Sejak awal banyak orang telah menolak para pelayan
Tuhan yang rendah hati. Presiden Spencer W. Kimball
mengulas beberapa alasan yang tidak masuk akal yang
dimiliki oleh orang-orang yang tidak benar untuk
memalingkan diri mereka dari para nabi Tuhan:

“Berbagai alasan telah digunakan selama berabad-abad
untuk menolak para utusan ilahi ini. Ada alasan
penyangkalan yang diutarakan karena nabi berasal dari
tempat yang tidak dikenal. ‘Mungkinkah sesuatu yang
baik datang dari Nazaret?’ (Yohanes 1:46). Yesus juga
dihadapkan dengan pertanyaan, ‘Bukankah Ia ini anak
tukang kayu?’ (Matius 13:55). Melalui satu cara atau
cara lainnya, cara tercepat menolak para nabi kudus
adalah mencari-cari alasan, meskipun salah atau tidak
masuk akal, untuk menolak nabi agar pesannya dapat
juga ditolak. Para nabi yang tidak pandai berbicara,
lambat dalam berbicara, dianggap tidak berguna.
Sebaliknya, bukannya menanggapi pesan Paulus, ada di
antara mereka yang melihat penampilan fisiknya seba-
gai orang yang lemah dan menganggap ucapannya ter-
cela. Barangkali mereka menilai Paulus berdasarkan
kualitas suaranya atau berdasarkan gaya berbicaranya,
bukan kebenaran yang disampaikannya.

Kita merasa heran betapa sering orang-orang pada
awalnya menolak para nabi karena mereka memandang
rendah terhadap nabi-nabi tersebut, dan pada akhirnya
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memandang rendah para nabi dengan lebih sengit lagi
karena mereka telah menolak mereka. Meskipun demi-
kian, apa lagi alasan yang diberikan yang membuat
catatan penolakan sedemikian lengkap? Perhatian
orang terhadap dunia sedemikian banyak dan rumit,
bahkan orang-orang yang sangat baik sekalipun dapat
dibelokkan dari mengikuti kebenaran karena mereka
terlalu memerhatikan hal-hal dari dunia ....

Kadang-kadang orang membiarkan hati mereka begitu
melekat pada hal-hal dan kehormatan dari dunia ini
sehingga mereka tidak dapat memetik pelajaran yang
paling mereka butuhkan. Kebenaran sederhana sering
kali ditolak demi filosofi manusia yang tidak terlalu
menuntut, dan ini adalah penyebab lain bagi penolakan
para nabi.

Tetapi meskipun ada berbagai macam alasan peno-
lakan, ada penyebab khusus bagi catatan yang menye-
dihkan ini. Hal ini tidak boleh diabaikan: perhatian
terhadap dunia, kehormatan dari dunia, dan meman-
dang melampaui batas yang semuanya dilakukan oleh
segelintir orang dengan cara persuasif dan yang meng-
anggap dirinya berbicara mewakili semua orang ....

Para Nabi yang kudus tidak saja telah menolak mengi-
kuti kecenderungan manusia yang keliru, tetapi bahkan
telah menekankan kesalahan ini. Tidaklah mengheran-
kan mengapa tanggapan terhadap para nabi tidak
selalu dalam bentuk ketidakpedulian. Begitu sering
para nabi ditolak karena merekalah yang pertama
menolak cara-cara keliru yang diterapkan oleh masya-
rakatnya sendiri.

Alasan penolakan terhadap para nabi ini adalah alasan
yang tidak tepat. Permasalahan dengan menggunakan
tempat asal yang tidak dikenal sebagai alasan untuk
mengetes keabsahan adalah bahwa karena Allah begitu
sering memilih membawa pekerjaan-Nya justru dari
tempat yang tersembunyi. Dia bahkan telah mengucap-
kan hal ini akan terjadi demikian (lihat A&P 1:30) ....

Permasalahan dengan penolakan karena mengenal secara
pribadi dengan nabi-nabi adalah bahwa nabi selalu ada-
lah putra atau tetangga seseorang. Mereka dipilih dari
antara orang-orang, bukan dibawa dari planet lain, yang
tiba-tiba datang secara menakjubkan!

... Permasalahan dengan menolak nabi-nabi karena
mereka kurang memiliki prestise adalah bahwa
Paulus, yang sedikit mengetahui tentang penolakan,
telah memperingatkan kita sebelumnya ketika dia
mengatakan, berbicara mengenai pekerjaan Allah,
‘Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan
kamu, ketika kamu dipanggil: menurut ukuran manu-
sia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang
yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpan-
dang’ (1 Korintus 1:26).

Dalam banyak tulisan suci Tuhan telah menunjukkan
bahwa Dia akan melaksanakan pekerjaan-Nya melalui
orang-orang yang akan dianggap dunia sebagai orang
yang lemah dan hina. Tentu saja, penolakan terhadap
nabi-nabi yang kudus datang karena hati manusia dike-
raskan, karena orang dibentuk oleh masyarakatnya
sendiri ....

Para nabi memiliki satu cara untuk memerangi pikiran
manusia. Terlalu sering nabi suci dipandang keliru
sebagai orang yang keras dan terlalu bersemangat
untuk membuat catatan agar dapat mengatakan, ‘Saya
sudah memperingatkan Anda sebelumnya.’ Nabi-nabi
yang saya kenal adalah orang-orang yang penuh kasih.
Justru karena kasih dan integritas mereka itulah yang
membuat mereka tidak dapat mengubah pesan Tuhan
hanya untuk membuat orang merasa nyaman ....

... Para nabi membantu kita untuk melihat dari awal
hingga akhir. Para nabi selalu bebas dari kejahatan di
zaman mereka, bebas menjadi pemeriksa ilahi yang
masih akan menyebut kecurangan sebagai kecurangan;
penggelapan sebagai penggelapan; dan perzinaan seba-
gai perzinaan” (dalam Conference Report, April 1978,
hlm. 115–117; atau Ensign, Mei 1978, hlm. 76–77).

Sayangnya, masih saja ada anggota Gereja yang tidak
bersedia menerima dan mengikuti nasihat para nabi dan
pemimpin-pemimpin Gereja lainnya. Presiden N. Eldon
Tanner mengamati bahwa “hampir selalu, kami mene-
mukan kritikan terbesar terhadap para pemimpin dan
doktrin Gereja berasal dari mereka yang tidak melaksa-
nakan tugas penuh mereka, tidak mengikuti para
pemimpin mereka, atau tidak hidup sesuai dengan
ajaran Injil” (dalam Conference Report, April 1972, hlm.
56; atau Ensign, Juli 1972, hlm. 35).

(11-2) Mereka yang Menentang atau Menolak Nasihat
Para Nabi Kehilangan Roh Tuhan
Kita tidak dapat menentang para nabi Tuhan tanpa men-
datangkan ketidaksenangan Tuhan pada diri kita sendiri.
Menolak para nabi menyebabkan Tuhan menarik Roh-
Nya. Ketika hal itu terjadi, roh musuh memiliki penga-
ruh yang lebih besar terhadap kita, sebagaimana yang
ditunjukkan dalam pernyataan kesaksian berikut ini:

“Ketika Anda mendengar seseorang berbicara menen-
tang para pemimpin Gereja dan kerajaan ini, Anda
dapat mengetahui bahwa dia sedang menuju kepada
kemurtadan. Dia tidak mengetahui roh apa yang meme-
ngaruhinya; dia tidak menyadari bahwa dia sedang
berada dalam kegelapan; dan, kecuali dia bertobat
dengan cepat, dia akan menjadi murtad. Anda dapat
menetapkan itu sebagai fakta di setiap saat. Mengapa?
Karena, jika ini adalah Gereja dan kerajaan Allah, dan
[Presiden] adalah orang pilihan Allah, dan Dewan dan
Dua Belasnya dan orang-orang lainnya adalah pilihan
Allah, dan Anda berusaha untuk mencederai mereka,
maka Anda berada dalam risiko yang besar, dan akan
didapati menentang Allah; karena Yesus mengatakan,
‘Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku,
dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia
yang mengutus Aku; dan barangsiapa menolak kamu,
ia menolak Aku, dan ia yang menolak Aku, ia menolak
Dia yang mengutus Aku.’

Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda mengasihi
Allah sementara Anda membenci para pemimpin Anda.
Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda tunduk
kepada hukum Allah sementara Anda menolak perka-
taan dan nasihat para hamba-Nya” (John Taylor, dalam
Journal of Discourses, 7:325).
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“Allah telah memilih para hamba-Nya. Dia menyatakan
bahwa adalah hak prerogatif-Nya untuk menghukum
mereka, apabila mereka memang perlu mendapatkan
hukuman. Dia belum memberikan hak tersebut kepada
kita masing-masing untuk mencela dan menghukum
mereka. Tidak siapa pun, betapa pun kuat dia dalam
iman, betapa pun tinggi keimamatannya, dapat berbi-
cara jahat terhadap orang yang diurapi Tuhan dan men-
cari-cari kesalahan terhadap pejabat yang dipilih Allah
di bumi tanpa mendatangkan ketidaksenangan-Nya.
Roh Kudus akan menarik diri dari orang semacam itu,
dan dia akan berada dalam kegelapan. Apabila kasus-
nya demikian, tidakkah Anda melihat betapa penting
bagi kita untuk berhati-hati? Betapa pun sulit bagi kita
untuk memahami alasan dari tindakan para pejabat
Gereja, kita tidak boleh tergesa-gesa meragukan tin-
dakan mereka dan menyatakannya salah” (George Q.
Cannon, “Discourse” [laporan ceramah konferensi],
Deseret News Weekly, 31 Oktober 1896 [53:609]; atau
Gospel Truth, hlm. 278).

Kita tidak bisa hidup selaras dengan roh Injil dan pada
saat yang bersamaan bertentangan dengan para pemim-
pin Gereja.

“Saya ingin meminta perhatian Anda terhadap asas
kesetiaan, kesetiaan pada kebenaran dan kesetiaan pada
orang-orang yang telah dipilih Allah untuk memimpin
tujuan kebenaran. Saya berbicara tentang ‘kebenaran’
dan ‘orang-orang’ ini secara bersamaan, karena adalah
mustahil untuk menerima yang satu sementara menolak
bagian yang lainnya.

Saya mengangkat suara saya mengenai hal ini untuk
memperingatkan dan menasihati Anda agar berhati-hati-
lah untuk tidak mengutarakan kecaman .... Pernyataan
ini sebagian berasal dari mereka yang memegang atau
pernah memegang jabatan tinggi. Tampaknya, mereka
berada dalam posisi yang baik di Gereja. Dalam meng-
ungkapkan perasaan mereka, mereka sering kali menga-
takan, ‘Kami juga anggota Gereja, dan perasaan kami
harus juga dipertimbangkan.’

Mereka mengira bahwa orang dapat berada selaras
sepenuhnya dengan roh Injil, menikmati penemanan
penuh dalam Gereja, dan pada saat yang bersamaan
menentang para pemimpin Gereja dan nasihat serta
pengarahan yang mereka berikan. Posisi seperti itu
sama sekali tidak konsekuen, karena bimbingan dari
Gereja ini datang, bukan hanya dari firman tertulis,
melainkan juga dari wahyu terus-menerus, dan Tuhan
memberikan wahyu tersebut kepada Gereja melalui
para pemimpin pilihan-Nya dan tidak kepada orang
lain. Oleh karena itu, hal yang berlaku adalah orang
yang mengaku menerima Injil dan pada saat yang ber-
samaan mengecam dan menolak mengikuti nasihat para
pemimpin, adalah orang yang berada dalam posisi yang
tidak dapat dipertahankan” (Marion G. Romney, dalam
Conference Report, April 1942, hlm. 17–18).

Mereka yang berbicara jahat terhadap orang yang diu-
rapi Tuhan berada dalam bahaya besar karena mereka
menabur benih-benih kematian rohani bagi diri mereka
sendiri. Presiden Harold B. Lee memberikan kesaksian
dan peringatan berikut ini:

“Ada sejumlah orang yang menganggap para pemimpin
Gereja ini dan orang yang diurapi Allah sebagai orang-
orang yang memiliki motif untuk mementingkan diri
sendiri. Oleh mereka perkataan para nabi kita selalu
diputarbalikkan dengan tujuan untuk berusaha menda-
tangkan kesulitan bagi pekerjaan Tuhan. Waspadalah
terhadap orang-orang yang berbicara jahat terhadap
orang yang diurapi Tuhan karena mereka berbicara dari
hati yang tidak suci. Hanya ‘mereka yang suci hatinya’
yang melihat ‘Allah’ atau sifat ilahi dalam diri orang
dan menerima para pemimpin kita dan menerima
mereka sebagai nabi dari Allah yang hidup ....

Saya ingin memberikan kesaksian saya kepada Anda
bahwa pengalaman yang saya miliki telah mengajarkan
kepada saya bahwa mereka yang mengecam para
pemimpin Gereja ini menunjukkan tanda-tanda penya-
kit rohani yang, apabila tidak dihentikan, pada akhirnya
akan mendatangkan kematian rohani. Saya ingin mem-
berikan kesaksian saya juga bahwa mereka yang di
depan umum berusaha merendahkan para pemimpin
kita atau memandang mereka hina melalui kecaman
mereka, akan membuat mereka lebih terluka daripada
orang yang mereka fitnah. Selama bertahun-tahun saya
telah mengamati dan saya telah membaca sejarah
banyak orang yang menjadi murtad dari Gereja ini, dan
saya ingin memberikan kesaksian bahwa tidak seorang
pun di antara orang murtad yang telah meninggalkan
Gereja ini menjadi makmur dan memiliki pengaruh di
komunitasnya setelah itu” (dalam Conference Report,
Oktober 1947, hlm. 67).

Presiden Ezra Taft Benson menggunakan sebuah
cerita dari kehidupan Presiden Brigham Young untuk

Brigham Young selalu menjadi teladan kesetiaan yang hebat 
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menekankan bahaya dari sikap kritis terhadap para
pemimpin Gereja atau dari perasaan kurang percaya
terhadap mereka:

“Orang yang merasa bahwa dia memiliki kesaksian
akan Yesus Kristus tetapi tidak dapat menerima penga-
rahan dan nasihat kepemimpinan dari gereja-Nya ada-
lah orang yang pada dasarnya berada dalam posisi yang
tidak sehat dan dalam bahaya kehilangan permuliaan.

Ada orang yang ingin menonjolkan kelemahan para
pemimpin Gereja dalam upaya untuk memperlihatkan
bahwa mereka juga dapat memiliki kelemahan dan
kesalahan seperti mereka sendiri. Izinkanlah saya
menggambarkan bahaya dari filosofi yang patut diper-
tanyakan ini.

Presiden Brigham Young mengungkapkan bahwa pada
suatu kesempatan dia tergoda untuk bersikap kritis
terhadap Nabi Joseph Smith mengenai suatu masalah
keuangan. Dia mengatakan bahwa perasaan tersebut
barangkali tidak bertahan lebih dari tiga puluh detik.
Perasaan tersebut, ujarnya, menyebabkan hatinya
merasa sangat sedih. Pelajaran yang dia berikan kepada
para anggota Gereja pada masanya mungkin akan lebih
bermakna di zaman sekarang karena iblis terus beru-
saha dengan lebih aktif:

‘Saya melihat dan memahami dengan jelas, melalui roh
wahyu yang dinyatakan kepada saya, bahwa apabila saya
tetap memiliki perasaan di dalam hati saya bahwa
Joseph mungkin telah berbuat salah, saya akan mulai
kehilangan kepercayaan terhadapnya, dan perasaan
tersebut akan semakin tumbuh sedikit demi sedikit,
dan dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya, sampai
akhirnya saya kehilangan keyakinan yang sama terha-
dap kedudukannya sebagai juru bicara bagi Yang
Mahakuasa ....

Saya bertobat dari ketidakpercayaan saya, dan itu pun
saya lakukan dengan sangat mendadak; saya bertobat
secepat mungkin atas kesalahan yang telah saya per-
buat. Saya tidak berhak untuk meragukan apakah
Joseph diperintahkan oleh Tuhan setiap saat dan dalam
segala keadaan ....

Bukan hak prerogatif saya untuk meragukan apa pun
yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dia adalah
hamba Allah, dan bukan hamba saya. Dia bukan milik
umat melainkan milik Tuhan, dan sedang melakukan
pekerjaan Tuhan’ (dalam Journal of Discourses, 4:297)”
(dalam Conference Report, April 1982, hlm. 90–91; atau
Ensign, Mei 1982, hlm. 64).

(11-3) Individu-Individu yang Bersikeras Mengutuk
Para Pemimpin Gereja Akan Murtad
Sejak masa awal Pemulihan, para anggota telah diberi
tahu mengenai konsekuensi dari menolak para pemim-
pin Gereja. Pada satu kesempatan Nabi Joseph Smith
memperingatkan para Orang Suci bahwa kecaman pada
akhirnya akan mengarah pada kemurtadan.

“Saya akan memberi Anda salah satu Kunci dari rahasia
Kerajaan. Ini adalah sebuah asas kekal yang sudah ada
bersama Allah dari semua kekekalan: Bahwa orang
yang bangkit untuk mengutuk orang lain, mencari-cari

kesalahan terhadap Gereja, mengatakan bahwa mereka
menyimpang dari jalan yang benar, sementara meng-
anggap hanya dia sendiri yang benar, maka ketahuilah
dengan pasti, bahwa orang itu berada di jalur cepat
menuju kemurtadan; dan apabila dia tidak bertobat, dia
pasti akan murtad, sepasti Allah itu hidup” (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, hlm. 156–157).

Presiden Spencer W. Kimball mengamati bahwa mereka
yang mengecam para Pembesar Umum biasanya meng-
ikuti satu pola. Kecaman mereka dimulai dengan
gagasan mereka sendiri yang terlalu dibesar-besarkan.
Contoh berikut ini menggambarkan pola tersebut dan
memperlihatkan bagaimana orang yang melakukan
kecaman justru lebih banyak mengalami kerugian dari-
pada orang-orang yang mereka kecam:

“Ada seorang pria yang, untuk memuaskan rasa egois-
nya, bangkit menentang para Pembesar Umum Gereja.
Dia mengikuti pola yang umum, tidak murtad pada
awalnya, hanya merasa memiliki pengetahuan yang
lebih unggul dan kecaman yang tidak terlalu pedas.
Dia mengasihi para pembesar umum, katanya, tetapi
mereka gagal melihat dan menafsirkan hal-hal sesuai
dengan kenginannya. Dia masih mengasihi Gereja,
ujarnya, tetapi kecamannya semakin menjadi-jadi dan
berkembang ke lingkungan yang lebih luas. Dia meya-
kinkan dirinya bahwa dia benar; dia tidak dapat tun-
duk pada hati nurani yang baik; dia adalah orang yang
tinggi hati. Anak-anaknya tidak menerima sepenuhnya
filosofi ayah mereka, tetapi kepercayaan mereka men-
jadi goyah. Dalam keadaan frustrasi, mereka menikah
di luar Gereja, dan dia kehilangan mereka. Dia kemu-
dian menyadari kebodohannya dan kembali menjadi
orang yang rendah hati, tetapi sudah sangat terlambat.
Dia telah kehilangan anak-anaknya. ‘Engkau telah
memberontak terhadap Allah’” (dalam Conference
Report, April 1955, hlm. 94–95).

Penatua Harold B. Lee menceritakan peristiwa berikut
ini dari sejarah Gereja yang menjelaskan konsekuensi
dari menentang nabi:

“Ada sebuah cerita pada masa awal Gereja—khusus-
nya, di Kirtland—beberapa di antara pemimpin terke-
muka dalam dewan ketua Gereja mengadakan
pertemuan secara rahasia dan berusaha membuat ren-
cana bagaimana menyingkirkan kepemimpinan Nabi
Joseph. Mereka membuat kesalahan dengan mengun-
dang Brigham Young ke salah satu dari pertemuan-per-
temuan rahasia ini. Brigham Young menegur mereka,
setelah dia mendengar tujuan dari pertemuan mereka.
Ini adalah sebagian dari apa yang dia katakan: ‘Anda
tidak dapat menggagalkan pengangkatan seorang nabi
Allah, tetapi Anda dapat memutuskan tali hubungan
Anda dengan nabi Allah dan masuk neraka’ ” (dalam
Conference Report, April 1963, hlm. 81).

(11-4) Mereka yang Mengikuti Para Nabi Berada di
Jalan Keselamatan
Rasul Paulus mengajarkan bahwa para Rasul, nabi,
dan pemimpin Gereja lainnya ditetapkan di Gereja
“sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-
ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh
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permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang
menyesatkan” (Efesus 4:14). Mereka yang mengikuti
para nabi akan terhindar dari disesatkan oleh doktrin
palsu. Presiden N. Eldon Tanner mengatakan, “Ikutilah
dia [nabi] maka Anda tidak akan tersesat” (“Things We
Should Do,” dalam Speeches of the Year, 1976 [Provo:
Brigham Young University Press, 1977], hlm. 458).

Nasihat ini adalah benar bagi perorangan dan bagi
Gereja. Penatua Delbert L. Stapley mengatakan,
“Sebagai umat kita tidak akan pernah tersesat apabila
kita mengikuti nabi Tuhan, yang juga merupakan nabi
kita, dan mengindahkan ajaran, nasihat, dan teladan
pribadinya” (dalam Conference Report, Oktober 1975,
hlm. 73; atau Ensign, November 1975, hlm. 49).

“Oleh karena itu, satu-satunya keselamatan yang kita
miliki sebagai anggota gereja ini adalah dengan melaku-
kan persis seperti yang diperintahkan Tuhan kepada
Gereja di masa ketika Gereja diorganisasi. Kita harus
belajar mengindahkan perkataan dan perintah-perintah
yang akan diberikan Tuhan melalui nabi-Nya, ‘sewaktu
dia menerimanya dalam segala kekudusan ini di
hadapan-Ku; ... seolah-olah dari mulut-Ku sendiri,
dalam segala kesabaran dan iman’ (A&P 21:4–5) ....

... Keselamatan Anda dan saya bergantung pada apa-
kah kita mengikuti orang-orang yang telah ditempat-
kan Tuhan untuk memimpin gereja-Nya atau tidak.
Dia mengetahui siapa yang Dia inginkan untuk
memimpin gereja ini, dan Dia tidak akan membuat
kesalahan. Tuhan tidak melakukan segala sesuatu
secara kebetulan ....

Marilah kita mengikuti Presiden Gereja” (Harold B. Lee,
dalam Conference Report, Oktober 1970, hlm. 152–153).

Satu-satunya keselamatan sejati di dunia ini adalah
dengan mengikuti orang-orang yang telah Tuhan pilih
untuk memimpin kita.

“Ke mana lagi Anda dapat pergi untuk memperoleh
bimbingan? Di manakah terdapat keselamatan di dunia
zaman sekarang? Keselamatan tidak dapat diperoleh
melalui tank dan senjata dan pesawat terbang serta bom
atom. Hanya ada satu tempat keselamatan dan tempat
itu ada di lingkungan kuasa Allah Yang Mahakuasa
yang Dia berikan kepada mereka yang mematuhi perin-
tah-Nya dan mendengarkan suara-Nya, saat Dia berbi-
cara melalui para nabi yang telah Dia tahbiskan bagi
tujuan tersebut” (Harold B. Lee, dalam Conference
Report, Oktober 1973, hlm. 169; atau Ensign, Januari
1974, hlm. 128).

(11-5) Pintu Neraka Tidak Akan Menang Melawan
Para Anggota Gereja yang Mengikuti Perkataan Nabi
yang Hidup
“Pada hari Gereja diorganisasi Tuhan mengatakan hal
ini: ‘Oleh karena itu, para jemaah gereja’—dan hal itu
diucapkan tidak saja kepada beberapa orang pada hari
itu, tetapi kepada semua orang yang telah menjadi ang-
gota atau yang akan menjadi anggota gereja ini—’kamu
harus mengindahkan segala perkataannya dan perintah
yang akan diberikannya kepadamu sewaktu dia meneri-
manya dalam segala kekudusan ini di hadapan-Ku;

karena perkataannya [maksudnya presiden Gereja] akan
kamu terima, seolah-olah dari mulut-Ku sendiri, dalam
segala kesabaran dan iman.’

Sekarang perhatikan janji apabila kita mau patuh untuk
mencari nasihat dan menerima nasihat dari para nabi
yang semestinya: ‘Karena dengan melakukan hal-hal ini
alam maut tidak akan berkuasa terhadapmu. Ya, dan
Tuhan Allah akan membuyarkan kuasa kegelapan dari
hadapanmu, dan menyebabkan langit bergetar demi
kebaikanmu dan demi kemuliaan nama-Nya’
(A&P 21:4–6).

Kepada Anda para Orang Suci Zaman Akhir di mana
pun Anda berada, janji tersebut akan menjadi milik
Anda apabila Anda mau mengikuti para pemimpin
yang telah ditempatkan Tuhan di Gereja, mengindahkan
nasihat mereka dalam kesabaran dan iman; janji ini
kepada Anda dan menjadi milik Anda adalah bahwa
alam maut tidak akan menguasai Anda, bahwa Tuhan
akan menyingkirkan kuasa kegelapan dari hadapan
Anda, dan akan menyebabkan langit bergetar untuk
kebaikan Anda dan kemuliaan nama-Nya” (Harold B.
Lee, dalam Conference Report, Manchester England
Area Conference 1971, hlm. 134–135; atau Ensign,
November 1971, hlm. 11–12).

Tuhan mengingat mereka yang mendukung dan menga-
sihi para nabi-Nya. Dia juga akan mendukung, member-
kati, dan memelihara mereka yang mendukung serta
mengasihi nabi Tuhan ini. Meskipun kadang-kadang
diperlukan keberanian, mereka yang berada di pihak
para nabi Tuhan dapat memiliki kepastian bahwa
mereka berada di pihak Tuhan. Mengenai hal ini Nabi
Joseph Smith berkata:

“Lawanlah kejahatan, dan tidak akan ada bahaya; Allah,
manusia, dan para malaikat tidak akan mengutuk
mereka yang menentang segala sesuatu yang jahat, dan
orang-orang jahat tidak dapat melawan mereka yang
menentang kejahatan; sama halnya iblis tidak dapat
menumbangkan Yehova, demikian pula iblis tidak
dapat mengalahkan jiwa tak berdosa yang melawan
segala sesuatu yang jahat” (Teachings, hlm. 226).

(11-6) Mereka yang Mengikuti Para Nabi Akan
Memperoleh Hidup yang Kekal
Presiden N. Eldon Tanner mengajarkan bahwa “tidak
ada jalan lain untuk kembali kepada-Nya selain melalui
kepatuhan pada firman-Nya yang datang kepada kita
melalui para nabi-Nya” (“‘We Thank Thee, O God, for a
Prophet to Guide Us in These Latter Days,’” Ensign,
Maret 1975, hlm. 2). Tulisan suci memberi tahu kita
janji-janji yang Allah buat kepada mereka yang mengi-
kuti para nabi-Nya. Raja Benyamin, dalam Kitab
Mormon, mengajarkan mengenai kemakmuran dan
kebahagiaan yang datang kepada mereka yang menaati
perintah yang diberikan Tuhan melalui para nabi-Nya.
Dia mengatakan:

“Lagi pula, aku ingin agar kamu mempertimbangkan
keadaan bahagia dan penuh berkat daripada mereka
yang mematuhi perintah-perintah Allah. Karena lihatlah,
mereka telah diberkati dalam segala hal, baik secara
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keduniaan maupun rohani, dan jika mereka tetap setia
sampai akhir, mereka akan diterima di dalam surga, agar
dengan demikian mereka boleh tinggal bersama Allah
dalam keadaan bahagia yang tidak pernah berakhir. Ya,
ingatlah, ingatlah, bahwa hal-hal ini benar, karena Tuhan
Allah telah memfirmankannya” (Mosia 2:41).

Abinadi juga mengajarkan mengenai janji-janji tersebut
dan mengatakan bahwa “barangsiapa telah mendengar-
kan perkataan para nabi, ... yang telah mendengarkan
perkataan mereka ... merekalah ahli waris Kerajaan
Allah” (Mosia 15:11; lihat juga A&P 20:25–26). Kepada
mereka yang menerima para hamba-Nya Tuhan telah
mengatakan di masa kelegaan ini:

“Sebab dia yang menerima hamba-hamba-Ku, mene-
rima Aku; dan dia yang menerima Aku menerima
Bapa-Ku; dan dia yang menerima Bapa-Ku menerima
kerajaan Bapa-Ku; karena itu segala yang dimiliki Bapa-
Ku akan diberikan kepadanya” (A&P 84:36–38).

Janji yang sama ini diberikan oleh Tuhan kepada para
murid-Nya pada pertengahan zaman (lihat Matius
10:40–41):

“Oleh karena itu, marilah kita—dan marilah semua
orang yang menginginkan kebenaran—menerima
Tuhan dan para nabi-Nya, mendengarkan ajaran-ajaran
mereka, dan berusaha untuk menjadi seperti mereka,
karena telah tertulis: ‘Barangsiapa menyambut seorang
nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi’ (Matius
10:41). Dan upah nabi adalah kehidupan kekal dalam
kerajaan Allah” (Bruce R. McConkie, The Promised
Messiah, hlm. 41).

(11-7) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Presiden David O. McKay mengamati bahwa “meng-
gerutu terhadap kepemimpinan keimamatan dan orga-
nisasi pelengkap adalah salah satu hal yang paling
berbahaya yang dapat diperkenalkan ke dalam rumah
Orang Suci Zaman Akhir” (“Four Guideposts,”
Improvement Era, Maret 1969, hlm. 3). Introspeksilah
diri Anda sendiri. Apakah Anda pernah menggerutu
terhadap para pejabat Gereja? Apakah Anda pernah
berbuat demikian di hadapan orang-orang yang Anda
kasihi?

2. Konsekuensi serius apakah yang dapat datang
kepada mereka yang tidak mengikuti nasihat para nabi?

3. Berkat-berkat apakah yang akan datang kepada
mereka yang mengikuti para nabi?

4. Hasil dari kita menerima atau menolak para nabi
dirangkum oleh Presiden Ezra Taft Benson:

“Nabi dan presidensi—nabi yang hidup dan Presidensi
Utama—ikutilah mereka maka Anda akan diberkati;
jika Anda menolak mereka maka Anda akan menderita.

... Apabila kita ingin mengetahui seberapa baik kita
menerima Tuhan, maka marilah kita menanyakan
kepada diri kita sendiri seberapa baik kita menerima
kapten fana-Nya. Seberapa besarkah upaya yang kita
lakukan untuk hidup selaras dengan perkataan orang
yang diurapi Tuhan—nabi yang hidup, Presiden Gereja,
dan dengan Kuorum Presidensi Utama?” (“Fourteen
Fundamentals in Following the Prophet,” dalam
Speeches of the Year, 1980, hlm. 30).

Menggunakan pernyataan ini sebagai ukuran, bagaima-
nakah Anda menerima Tuhan?

Bruce R. McConkie
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Tujuan serta Pentingnya 
Konferensi Gereja
April 1830, Tuhan mengatakan:

“Beberapa penatua yang membentuk gereja Kristus ini
haruslah bertemu dalam konferensi sekali dalam tiga
bulan atau dari waktu ke waktu seperti konferensi yang
disebutkan itu akan menunjuk atau menetapkannya;

Dan konferensi-konferensi yang disebutkan itu harus
melakukan urusan apa pun yang perlu untuk dilakukan
pada waktu itu” (A&P 20:61–62).

Sejak tahun 1830, berbagai konferensi Gereja telah
diadakan untuk membantu para Orang Suci menyem-
purnakan kehidupan mereka. Konferensi diadakan
pada tingkat lingkungan, wilayah, dan konferensi
umum Gereja. Presiden Spencer W. Kimball menjelas-
kan, “Kita sering mengadakan pertemuan bersama di
Gereja dalam konferensi-konferensi untuk menyembah
Tuhan, untuk mengenyangkan diri dengan firman
Kristus, dan untuk dibangun dalam iman dan kesak-
sian” (dalam Conference Report, April 1978, hlm. 67;
atau Ensign, Mei 1978, hlm. 45). Bagaimanakah Anda
dapat mempersiapkan diri Anda untuk menghadiri
konferensi umum? Manfaat apakah yang dapat Anda
peroleh dari konferensi?

(12-1) Konferensi Umum Dilaksanakan untuk Tujuan
Khusus
Dua kali setiap tahun (April dan Oktober) para anggota
Gereja memiliki kesempatan untuk mendengarkan per-
kataan para nabi dalam konferensi umum Gereja.

Penatua David O. McKay mengulas tujuan utama kon-
ferensi Gereja:

“Rujukan dalam Ajaran dan Perjanjian akan mengung-
kapkan fakta bahwa ada empat tujuan utama dari
mengadakan konferensi Gereja:

Pertama, untuk melaksanakan urusan-urusan Gereja
saat ini,

Kedua, untuk mendengarkan laporan dan statistik
Gereja secara umum,

Ketiga, untuk ‘menyetujui nama-nama yang telah Aku
(Tuhan) tunjuk, atau menolak mereka’ [lihat A&P
124:144].

Keempat, untuk menyembah Tuhan dalam ketulusan
dan hormat, dan untuk memberikan dan menerima
dorongan, nasihat, dan instruksi” (dalam Conference
Report, Oktober 1938, hlm. 130–131).

Dalam sebuah konferensi selanjutnya, Presiden McKay
memberikan komentar lebih lanjut mengenai tujuan
dasar konferensi umum Gereja:

“Di antara tujuan konferensi umum dirangkum sebagai
berikut:

(1) Untuk memberitahukan kepada para anggota Gereja
mengenai kondisi umum—apakah Gereja mengalami
kemajuan atau kemunduran, secara ekonomi, gerejani,
atau rohani. (2) Untuk memberikan pujian terhadap
prestasi rohani yang dicapai melalui pekerjaan yang
baik. (3) Untuk mengungkapkan rasa syukur atas bim-
bingan ilahi. (4) Untuk memberikan instruksi ‘dalam
asas-asas, dalam doktrin, dalam hukum Injil.’ (5) Untuk
memaklumkan pemulihan, dengan wewenang ilahi
untuk melayani di semua tata cara Injil Yesus Kristus,
dan untuk menyatakan, mengutip Rasul Petrus, ‘sebab
di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang
diberikan kepada manusia’ selain Yesus Kristus ‘yang
olehnya kita dapat diselamatkan’ (Kisah Para Rasul
4:12). (6) Untuk menasihati dan mengilhami agar dapat
melanjutkan dalam kegiatan yang lebih besar” (dalam
Conference Report, Oktober 1954, hlm. 7).

Penatua Marion G. Romney juga menyatakan dengan
jelas tujuan para pemimpin Gereja dari seluruh dunia
berkumpul untuk menghadiri konferensi umum:

“Kita telah datang ke konferensi umum dari banyak
bangsa di dunia—namun, bukan sebagai wakil dari
pemerintah bangsa-bangsa ini. Kita di sini mewakili
kepemimpinan kerajaan Allah. Gereja ini sesungguh-
nya adalah kerajaan Allah di bumi. Kita tidak datang
untuk berdebat, untuk bersaing dalam jabatan, untuk
mengompromikan perbedaan dan menetapkan kebi-
jakan. Kita datang ke sini untuk mendengarkan dan
belajar firman Allah sebagaimana Dia telah mewahyukan

Bab 12

David O. McKay merangkum tujuan dari konferensi
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dan masih mewahyukan firman tersebut melalui para
hamba-Nya yang telah ditunjuk, dan untuk membawa-
nya kembali dan mengajarkannya kepada umat kita”
(dalam Conference Report, April 1961, hlm. 117).

(12-2) Para Anggota Harus Mempersiapkan Diri
Mereka untuk Mengikuti Konferensi Umum
“Dalam waktu beberapa hari akan diadakan konferensi
umum Gereja lainnya. Para hamba Tuhan akan membe-
rikan nasihat kepada kita. Anda dapat mendengarkan
dengan semangat, atau Anda dapat mengabaikan nasi-
hat tersebut. Sebagaimana dengan kebaktian ini, apa
yang akan Anda peroleh sebagian besar bukan karena
persiapan para hamba Tuhan dengan pesan-pesan
mereka melainkan karena persiapan Anda untuk mene-
rima pesan tersebut” (Boyd K. Packer, Follow the
Brethren, Brigham Young University Speeches of the
Year, hlm. 10).

Pentingnya persiapan para anggota Gereja untuk
menerima instruksi dari para hamba Tuhan diajarkan
oleh Penatua Marion G. Romney yang, setelah mengha-
diri konferensi wilayah di sebuah wilayah terpencil,
melaporkan:

“Beberapa pembicara baru saja menghadiri konferensi
umum untuk yang pertama kalinya. Laporan mereka
membangkitkan jiwa. Seorang uskup menginginkan
agar setiap anggota di lingkungannya dapat mengha-
diri meski hanya satu konferensi di dalam tabernakel.
Seorang uskup lainnya, ketika dia berdiri di hadapan
jemaat yang banyak untuk yang pertama kalinya,
begitu terharu sehingga air mata mengalir di pipinya,
dan suaranya begitu tertahan sehingga dia tidak dapat
berpartisipasi dalam menyanyi. Uskup yang ketiga ter-
kesan dengan komentar penutup Presiden Grant. Dia
berkata sementara dia mengakhiri ceramahnya: ‘Tiga
kali Presiden mengatakan, “Saya memberkatimu, saya
memberkatimu, saya memberkatimu.”’

Di sebuah wilayah terpencil lainnya, seorang mantan
uskup berkata kepada saya bahwa konferensi sama saja
dengan konvensi politik. Di sebuah wilayah terpencil
lainnya, seorang pria berkata bahwa keputusan apakah
dia bersedia mengikuti nasihat para pemimpin bergan-
tung pada apa pokok permasalahan yang mereka bahas.

Bagaimanakah tanggapan yang berbeda ini dijelaskan?
Saya akan beri tahukan kepada Anda. Para anggota dari
satu kelompok mematuhi dan mengikuti perintah
Allah, dan yang lainnya tidak; satu kelompok hidup
sesuai dengan terang kebenaran, dan yang lainnya
dalam kegelapan; satu kelompok menikmati Roh Tuhan,
dan yang lainnya tidak” (dalam Conference Report,
April 1942, hlm. 19).

(12-3) Konferensi Umum Dapat Mengubah Kehidupan
Sehari-Hari Para Orang Suci
Penatua Howard W. Hunter menyampaikan beberapa
dorongan semangat dan pengaruh dari konferensi
umum ketika dia mengatakan:

“Waktu konferensi adalah saat bagi kebangkitan rohani
ketika pengetahuan dan kesaksian ditingkatkan dan
diperkuat bahwa Allah hidup dan memberkati orang-

orang yang penuh iman. Waktu konferensi adalah saat
ketika pemahaman bahwa Yesus adalah Kristus, Putra
Allah yang hidup, tertanam ke dalam hati orang-orang
yang memiliki keteguhan hati untuk melayani-Nya dan
mematuhi perintah. Konferensi adalah waktu ketika
para pemimpin kita memberi kita pengarahan yang
diilhami mengenai perilaku kehidupan kita—saat
ketika jiwa-jiwa dibangkitkan dan ketetapan dibuat
untuk menjadi suami dan istri yang lebih baik, ayah
dan ibu yang lebih baik, anak lelaki dan perempuan
yang lebih patuh, teman serta tetangga yang lebih baik”
(dalam Conference Report, Oktober 1981, hlm. 15; atau
Ensign, November 1981, hlm. 12).

Konferensi penting bagi kesejahteraan jasmani dan
rohani para Orang Suci. Melalui nasihat yang diilhami
dari para pemimpin pilihan Tuhan, para anggota dite-
guhkan dan dikuatkan serta diajari untuk menerapkan
asas-asas Injil dalam praktik.

“Saudara-saudara yang terkasih, kita datang bersama
untuk melayani Tuhan, untuk dibersihkan dan diteguh-
kan oleh Roh, dan untuk mengetahui di dalam hati kita
roh penyembahan yang sesungguhnya.

Kita belum dikecewakan. Tuhan sudah bersama kita
melalui kuasa Roh-Nya, dan adalah baik bagi kita
untuk berada di sini.

Saya harap kita akan melanjutkan sekarang, memerca-
yai ajaran yang telah dikhotbahkan, menerima nasihat
para Pemimpin, dan menikmati sepenuhnya roh yang
sama dengan yang telah menguatkan serta meneguh-
kan kita sementara berada di sini ....

Nah, sistem agama yang diwahyukan ini yang telah
datang kepada kita melalui wahyu adalah agama
yang sangat praktis. Agama ini berhubungan dengan
domba dan ternak serta properti; agama ini mengajar-
kan kepada kita bagaimana hidup secara akur satu
sama lain di sini dan sekarang; agama ini adalah cara
hidup yang mengubah kehidupan fana yang suram
dan menjemukan menjadi pengalaman yang mulia
dan menggembirakan” (Spencer W. Kimball, dalam
Conference Report, Oktober 1978, hlm. 107–108; atau
Ensign, November 1978, hlm. 71).

Dalam konferensi bulan Oktober 1975 Presiden Spencer W.
Kimball menekankan pentingnya mencatat banyak bahan
dari nasihat berguna yang diberikan dalam konferensi.
Dia juga mengungkapkan keteguhan hatinya untuk
menerapkan asas-asas yang telah diajarkan dan menasi-
hati semua Orang Suci untuk berbuat yang sama:

“Kami berharap Anda telah membuat banyak catatan
tentang pikiran-pikiran yang telah masuk ke dalam
benak Anda sebagaimana yang telah diutarakan oleh
Pembesar Umum. Banyak saran telah diberikan yang
akan membantu Anda sebagai pemimpin dalam
menyempurnakan pekerjaan Anda. Banyak pikiran
yang berguna telah diberikan untuk menyempurnakan
kehidupan kita sendiri, dan tentu saja itu adalah alasan
dasar kedatangan kita di sini.

Sementara duduk di sini, saya telah memutuskan
bahwa setelah pulang dari konferensi malam ini, ada



77

banyak bidang dalam kehidupan saya yang dapat saya
sempurnakan. Saya telah membuat daftar bidang terse-
but dalam pikiran saya, dan saya berharap untuk
bekerja segera setelah konferensi ini selesai .... [Presiden
Kimball kemudian mengulas beberapa khotbah yang
diberikan dalam konferensi tersebut].

Seandainya saja saya memiliki cukup waktu untuk
menyebutkan beberapa dari khotbah lainnya yang luar
biasa, karena ini dapat membantu saya merangkum
bidang ini dan memutuskan apa yang telah saya
dengar, apa yang ingin saya pertahankan, apa yang
ingin saya lakukan mengenai hal tersebut ....

Nah, saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus, dan
bagi semua yang sedang mendengarkan, kami tidak
membodohi Anda. Apa yang telah kami ucapkan
kepada Anda selama tiga hari ini adalah kebenaran,
kebenaran seluruhnya, dan kebenaran ini memiliki
dampak yang pasti terhadap keselamatan dan permuli-
aan setiap jiwa yang bersedia mendengarkan” (dalam
Conference Report, Oktober 1975, hlm. 164, 166; atau
Ensign, November 1975, hlm. 111–112).

(12-4) Dalam Konferensi Umum Masalah Dijabarkan
dan Solusi Disarankan
Pada konferensi umum terakhir yang dipimpin oleh
Presiden Harold B. Lee, dia menyatakan:

“Kami belum pernah mengadakan konferensi sebelum-
nya dimana begitu banyak instruksi langsung, begitu
banyak nasihat diberikan; dimana masalah dijabarkan
dan juga solusinya disarankan.

Janganlah kita mengabaikannya sekarang, tetapi
dengarkan hal ini sebagai perkataan yang berasal dari
Tuhan, yang diilhami oleh-Nya, dan kita akan selamat
di bukit Sion, sampai semua yang Tuhan miliki bagi
anak-anak-Nya diberikan.

Dan demikianlah, menjelang penutupan konferensi ini,
hati saya tergerak yang menurut saya tidak pernah saya
tergerak seperti ini sebelumnya dalam sepanjang kehi-
dupan saya. Seandainya saja saya tidak memiliki kepas-
tian bahwa Tuhan berada di dekat kita, membimbing,
mengarahkan, maka beban sebagai Presiden Gereja
hampir melampaui kemampuan saya untuk menang-
gungnya, tetapi karena saya tahu Dia ada di sana, dan
bahwa Dia dapat dipanggil, dan jika kita memiliki teli-
nga untuk mendengar-Nya, kita tidak akan pernah dibi-
arkan sendiri” (dalam Conference Report, Oktober 1973,
hlm. 170; atau Ensign, Januari 1974, hlm. 129).

(12-5) Mengapa Pesan yang Sama Ditekankan
Berulang-Ulang dalam Konferensi?
Rasul Paulus bersaksi:

“Atau, jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang,
siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang?

Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan
bahasa roh: jika kamu tidak mempergunakan kata-kata
yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa
yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu
ucapkan di udara!” (1 Korintus 14:8–9).

Pesan Injil sama di semua zaman di bumi. Mereka yang
berbicara di konferensi “mengkhotbahkan dan menga-
jarkan Injil Yesus Kristus sebagaimana yang Dia jabar-
kan sendiri” (Marion G. Romney, dalam Conference
Report, April 1955, hlm. 31). Presiden Spencer W.
Kimball menyatakan:

“Ada yang mungkin bertanya-tanya mengapa para
Pembesar Umum membicarakan hal yang sama dari
konferensi ke konferensi. Sewaktu saya mempelajari
hal-hal yang diucapkan para nabi di semua abad, pola
mereka adalah sangat jelas. Kami berusaha, dalam per-
kataan Alma, untuk mengajarkan kepada orang ‘keben-
cian abadi terhadap dosa dan kedurhakaan.’ Kami
mengkhotbahkan ‘pertobatan dan beriman kepada
Tuhan Yesus Kristus’ (Alma 37:32, 33). Kami memuji
kerendahan hati. Kami berusaha mengajarkan kepada
orang ‘agar menahan setiap godaan iblis, dengan
iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus’ (Alma 37:33).
Kami mengajarkan kepada umat kami agar ‘jangan
jemu-jemu berbuat baik’ (Alma 37:34).

Para nabi mengutarakan hal-hal yang sama karena pada
dasarnya kami menghadapi masalah yang sama.
Saudara-saudara, penyelesaian terhadap masalah tidak
berubah. Akan menjadi mercusuar yang buruk apabila
mercusuar tersebut memberikan sinyal yang berbeda
untuk menuntun setiap kapal yang memasuki pela-
buhan. Akan menjadi pemandu gunung yang buruk
apabila pemandu tersebut yang, mengetahui rute yang
aman untuk mendaki sisi gunung, memandu para peng-
ikut yang memercayainya ke jalan yang berubah-ubah
dan berbahaya yang dapat menyesatkan pendaki
gunung” (dalam Conference Report, April 1976, hlm. 7;
atau Ensign, Mei 1976, hlm. 6).

Presiden Gereja memimpin konferensi umum
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(12-6) Para Anggota Gereja Harus Mengindahkan
Pesan Para Nabi
Pada tanggal 1 November 1831, Tuhan menyatakan hal
berikut ini dalam kata pengantar-Nya untuk wahyu
dalam Ajaran dan Perjanjian:

“Dan lengan Tuhan akan dinyatakan dan harinya akan
tiba tatkala mereka yang tidak mau mendengar suara
Tuhan, ataupun suara para hamba-Nya, ataupun meng-
indahkan perkataan para nabi dan para rasul, akan
disingkirkan dari antara orang-orang” (A&P 1:14).

Presiden Joseph Fielding Smith bersaksi:

“Dengan rendah hati saya berpendapat bahwa kita
menerima nasihat melalui ilham, atau wahyu, di setiap
konferensi umum Gereja. Tidakkah bijaksana bagi para
anggota Gereja untuk lebih mengindahkan nasihat ini
dan mempersiapkan diri kita untuk menerima lebih
banyak nasihat lagi di masa yang akan datang?”
(Answers to Gospel Questions, 2:205).

Sejak pemanggilannya dalam Kuorum Dua Belas, suara
Penatua Spencer W. Kimball telah didengar di berbagai
konferensi Gereja yang memperingatkan bangsa-bangsa
dan mempersiapkan para Orang Suci bagi kedatangan
Juruselamat. Dia membuat pernyataan ini mengenai
kuasa besar untuk kebaikan yang datang dari konfe-
rensi umum:

“Minggu malam, 7 April, Tabernakel agung ditutup,
lampu dimatikan, dan mesin pencatat berhenti, pintu
dikunci, dan konferensi bersejarah lainnya telah berlalu.
Ini akan merupakan momen yang hilang—pemborosan
waktu, tenaga, dan uang—apabila pesan dalam konfe-
rensi tidak diindahkan. Dalam tujuh sesi, setiap sesi ber-
langsung dua jam, dan dalam beberapa pertemuan
satelit, kebenaran diajarkan, doktrin dijabarkan secara
terperinci, nasihat diberikan, cukup untuk menyelamat-
kan seluruh dunia dari segala kejahatannya—dan yang
saya maksud adalah SEMUA kejahatannya ....

... Gabungan dari semua konferensi dan konvensi pada
tahun-tahun sebelumnya tidak mungkin memiliki
makna penting yang sama dengan konferensi Gereja
Tuhan tiga hari yang baru saja berakhir itu ....

Janganlah kiranya orang-orang yang sombong, orang-
orang yang memiliki kepercayaan diri yang berlebihan
dan yang merasa dirinya cerdas menyia-nyiakan kebe-
naran yang diajarkan dalam konferensi dan kesaksian
yang diberikan di sana, dan janganlah pula memperde-
batkan pesan dan instruksi yang diberikan di sana”
(“In the World But Not of It,” Brigham Young University
Speeches of the Year [Provo: 14 Mei 1968], hlm. 2–3).

Pentingnya konferensi umum tidak boleh dipandang
remeh. Penatua Mark E. Petersen, setelah menekankan
hal ini, mengatakan:

“Konferensi umum Gereja Yesus Kristus dari Orang-
orang Suci Zaman Akhir jauh lebih bermakna daripada
yang disadari oleh sebagian besar orang ....

... Konferensi umum merupakan salah satu peristiwa
terpenting di zaman sekarang. Banyak orang tidak

menganggapnya demikian, bahkan di antara para
Orang Suci Zaman Akhir. Tetapi bagi mereka yang
menghargai makna sesungguhnya dari konferensi
umum, ini sangat penting, karena dalam konferensi
umum itulah PARA NABI ALLAH BERBICARA, nabi
yang hidup.

Ketika Allah memberikan pesan kepada umat manusia,
itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Baik Dia sendiri
yang berbicara, atau melalui para nabi-Nya, Dia sendiri
berkata, itu sama saja.

Dan di konferensi inilah PARA NABINYA BERBI-
CARA!” (Why the Religious Life, hlm. 203–204).

Pada penutupan konferensi bulan Oktober 1976
Presiden Kimball mengimbau para Orang Suci untuk
tidak saja berseru kepada Tuhan tetapi juga untuk
hidup sesuai dengan nasihat yang diilhami yang telah
diberikan mengenai isu yang banyak berkaitan:

“Khotbah dari Pembesar Umum telah berkembang
hampir untuk setiap tema dan pokok bahasan, dan
khotbah tersebut kaya dan penuh dengan pokok
bahasan. Kami sangat senang dengan semua kontri-
busi khotbah tersebut ....

Dan kami merasa heran mengapa kita gagal dalam
mematuhi semua nasihat dan penjelasan yang diberikan
kepada kita oleh banyak Pembesar Umum yang telah
memohon kepada kita untuk mematuhinya! Kami
dapat memahami mengapa Juruselamat merasa kecewa,
dan mengapa Dia berkata, ‘Bukan setiap orang yang
berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! Akan masuk ke
dalam Kerajaan Surga, melainkan dia yang melakukan
kehendak Bapa-Ku’ (Matius 7:21).

Dan kemudian Dia berkata lagi, ‘Mengapa kamu ber-
seru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak
melakukan apa yang Aku katakan?’ (Lukas 6:46). Saya
harap kita akan mengingat tulisan suci tersebut di
rumah dan di masa yang akan datang.

Sementara kita mengakhiri konferensi akbar ini, sekali
lagi saya memohon kepada para hadirin yang mende-
ngarkan pesan-pesan ini untuk melakukan hal-hal yang
diperintahkan Tuhan dan yang telah diuraikan dengan
sangat jelas selama konferensi ini.

... Tuhan tidak bermain-main, melainkan memiliki
program yang sungguh-sungguh bagi manusia dan
kemuliaannya. Tuhan mengetahui apa yang sedang
dilakukan-Nya, dan segala gerakan-Nya adalah
tepat dan benar ....

Saya tahu bahwa Tuhan memiliki hubungan dengan
para nabi-Nya, dan bahwa Dia mewahyukan kebenaran
hari ini kepada para hamba-Nya sebagaimana yang Dia
lakukan di zaman Adam dan Abraham dan Musa dan
Petrus dan Joseph dan banyak nabi lainnya di sepan-
jang masa kelegaan. Pesan Allah tentang terang dan
kebenaran adalah pasti sepasti pesan tentang terang
dan kebenaran yang diberikan kepada manusia di masa
kelegaan lainnya” (dalam Conference Report, Oktober
1976, hlm. 163–164; atau Ensign, November 1976, hlm.
110–111).
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(12-7) Suara Peringatan Harus Dibunyikan
“Tujuan utama konferensi umum, tujuan utama konfe-
rensi ini, adalah untuk membunyikan suara peringatan.
Anda yang mendengarkan dan diperingatkan harus
memperingatkan para tetangga Anda. Apabila kita tidak
mengindahkan peringatan yang diberikan, atau tidak
memperingatkan para tetangga kita, maka kita semua
dapat tersesat” (N. Eldon Tanner, dalam Conference
Report, Oktober 1976, hlm. 124; atau Ensign, November
1976, hlm. 83).

Lihat juga Yehezkiel 3:17–19; 33:1–20; Yakub 1:19; Ajaran
dan Perjanjian 88:81.

(12-8) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Tandai dan rujuk silangkan satu sama lain tulisan suci
berikut ini yang mengajarkan tentang tujuan dan pen-
tingnya konferensi: Ajaran dan Perjanjian 1:14; 20:61–66;
43:8; 58:56; 124:144.

2. Jelaskan dengan ringkas makna dari setiap rujukan di
atas dalam kaitannya dengan konferensi Gereja.

3. Buatlah sebuah daftar mengenai tujuan konferensi
Gereja.

4. Tulislah sebuah paragraf yang menjawab pertanyaan
berikut ini: Apakah beberapa cara yang dapat saya laku-
kan agar saya dapat mempersiapkan diri dengan lebih
baik untuk menerima pesan yang diberikan dalam kon-
ferensi? Seberapa banyak manfaat yang saya peroleh
dari konferensi? Apakah yang dapat saya lakukan agar
konferensi umum akan membuat perbedaan yang nyata
dalam kehidupan saya?
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Bagaimana Menganalisis 
dan Menggunakan 
Laporan Konferensi
Sewaktu Anda membaca dialog hipotetis ini, antara
seorang remaja dan seorang pemimpin, tanyakanlah
kepada diri Anda sendiri apa jawaban yang akan
Anda berikan. Apakah remaja yang menjawab perta-
nyaan ini benar-benar merupakan anggota Gereja
yang penuh iman?

“Apakah Anda percaya bahwa Gereja benar-benar
dipimpin oleh nabi yang hidup?”

“Ya, saya mendukung para pemimpin kami sebagai
nabi, pelihat, dan pewahyu, dan saya percaya mereka
dibimbing oleh Tuhan dalam memimpin Gereja.”

“Seberapa sering Anda merasa para pemimpin yang
diilhami ini benar-benar menerima wahyu dari Allah?”

“Saya percaya mereka menerima pengarahan secara
terus-menerus. Pengarahan yang terus-menerus inilah
yang membantu Gereja dari hari ke hari.”

“Bagaimanakah wahyu-wahyu ini diberitahukan
kepada Gereja?”

“Para pemimpin kita mengajarkan wahyu-wahyu ini
kepada kita dalam konferensi umum. Metode utama
bimbingan saat ini datang kepada Gereja adalah mela-
lui nasihat yang diilhami yang kita peroleh dari para
pemimpin kita pada setiap konferensi umum.”

“Bagaimana dengan mereka yang tidak menghadiri
konferensi?”

“Ada laporan mengenai ceramah-ceramah konfer-
ensi yang diterbitkan bagi semua anggota untuk
mereka baca.”

“Apakah menurut Anda kebanyakan anggota Gereja
membaca laporan ini?”

“Tentu saja tidak semua anggota.”

“Apakah Anda membaca laporan tersebut secara teratur?”

“Tidak. Waktu saya sangat terbatas.”

“Apakah Anda mengetahui apa yang diucapkan dalam
konferensi umum terakhir?”

“Tidak.”

“Tetapi apakah Anda benar-benar percaya bahwa Gereja
dipimpin oleh para nabi yang masih hidup?”

“Ya.”

“Apakah memungkinkan bahwa Anda dapat memiliki
iman sejati terhadap nabi-nabi yang masih hidup semen-
tara Anda tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan?”

“Itu pertanyaan yang baik.”

“Tidakkah Anda khawatir bahwa Anda dapat kehilangan
beberapa pesan atau wahyu penting yang diperlukan
bagi keberhasilan dan kebahagiaan pribadi Anda?”

“Saya tidak pernah berpikir seperti itu.”

Presiden Harold B. Lee menceritakan tentang kejadian
yang sangat mirip:

“Seorang pria datang mengunjungi saya dan berkata
bahwa dia pernah mendengar bahwa ada sejumlah
orang yang muncul secara misterius kepada sekelom-
pok pekerja bait suci dan mengatakan kepada mereka,
‘Anda sebaiknya bergegas dan menyimpan persediaan
makanan untuk satu, atau dua, atau tiga tahun, karena
akan datang waktunya ketika tidak akan ada lagi pro-
duksi makanan.’ Dia menanyakan kepada saya apa pen-
dapat saya mengenai hal itu, dan saya berkata, ‘Apakah
Anda datang ke konferensi bulan April tahun 1936?’

Dia menjawab, ‘Tidak, saya tidak bisa hadir.’

Dan saya berkata, ‘Tentu saja Anda telah membaca
laporan mengenai apa yang telah diucapkan oleh para
Pemimpin dalam konferensi tersebut, bukan?’

’Tidak,’ dia menjawab.

‘Begini,’ saya berkata, ‘dalam konferensi tersebut Tuhan
memberikan sebuah wahyu mengenai penyimpanan
makanan. Bagaimana mungkin Tuhan dapat memberi
tahu Anda apa yang Dia ingin agar Anda lakukan apa-
bila Anda tidak berada di sana ketika Dia mengatakan-
nya, dan Anda tidak meluangkan waktu untuk
membacanya setelah wahyu tersebut diucapkan?’

Kita hidup di dunia yang senantiasa berubah. Tuhan
akan terus memberikan informasi kepada umat-Nya,
apabila mereka mau mendengarkan. Sebagaimana yang
diucapkan oleh Presiden Clark dalam sebuah ceramah
klasik yang dia berikan, ‘Kita tidak membutuhkan seo-
rang nabi; kita membutuhkan telinga yang mau men-
dengarkan’ (lihat Conference Report, Oktober 1948,
hlm. 82). Itulah yang sangat kita butuhkan dalam gene-
rasi kita” (“The Place of the Living Prophet, Seer,
and Revelator,” dalam Charge to Religious Educators,
hlm. 109).

(13-1) Adalah Penting Mempelajari Ceramah yang
Diberikan dalam Konferensi
Bila memungkinkan, setiap anggota Gereja harus men-
dengarkan perkataan para nabi saat perkataan tersebut
diberikan dalam konferensi umum Gereja (lihat A&P
1:14). Karena ada banyak orang yang tidak dapat
mendengarkan perkataan para nabi saat perkataan ter-
sebut diberikan, atau ada yang ingin mengingat dan
mempelajari pesan ini, laporan konferensi dan majalah
Ensign edisi konferensi diterbitkan.

Bab 13
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“Apabila kita berbicara mengenai para nabi yang hidup
dan ingin menghormati mereka, bagaimanakah kita
akan melakukannya? Apakah kita akan melakukannya
dengan tidak pernah membaca perkataan mereka—
dengan tidak memerhatikan apa yang mereka ucapkan?
Itu adalah cara yang sangat buruk. Kita harus mende-
ngarkan perkataan mereka.

Saat kita tidak dapat mendengarkan perkataan mereka,
kita harus membacanya; karena perkataan tersebut ada-
lah perkataan dari para hamba Allah yang telah diberi
wewenang. Saya merasa bahwa ada banyak di antara
kita yang mengabaikan hal ini” (George Q. Cannon,
dalam Conference Report, Oktober 1897, hlm. 38).

Penatua Spencer W. Kimball memberikan tantangan
berikut ini kepada sekelompok siswa BYU, tetapi tan-
tangan ini berlaku bagi semua anggota Gereja:

“Saya harap Anda semua, para remaja sekalian, telah
mendengarkan pesan-pesan penting yang disampaikan
bulan lalu. Akan ada konferensi lainnya setiap enam
bulan. Saya harap Anda akan memperoleh majalah
Improvement Era [yang berisi ceramah konferensi] dan
menggarisbawahi pokok pikiran terkait dan menyim-
pannya untuk rujukan kemudian. Tidak ada naskah
atau buku di luar kitab standar Gereja yang harus dile-
takkan dalam rak perpustakaan pribadi Anda selain
majalah tersebut” (dalam the World But Not of It,
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo,
14 Mei 1968], hlm. 3).

Sepuluh tahun kemudian Spencer W. Kimball, yang
saat itu adalah Presiden Gereja, memberikan nasihat
berikut ini:

“Nah, sementara kita mengakhiri konferensi umum ini,
marilah kita semua mengindahkan apa yang telah diu-
capkan kepada kita. Marilah kita menerima bahwa

nasihat yang telah diberikan berlaku bagi kita, bagi saya.
Marilah kita mendengarkan mereka yang kita dukung
sebagai nabi dan pewahyu, dan juga para pemimpin
lain, seolah-olah kehidupan kekal kita bergantung pada-
nya, karena memang demikianlah adanya!

... Izinkan saya menekankan kembali manfaat dari mem-
baca ceramah yang diberikan dalam konferensi umum
kita di majalah Ensign” (dalam Conference Report, April
1978, hlm. 117; atau Ensign, Mei 1978, hlm. 77).

Demikian pula, Penatua Howard W. Hunter menasihati
semua orang untuk mempelajari dan merenungkan
pesan-pesan yang disampaikan dalam konferensi
umum. Dia berjanji bahwa apabila kita mencari jawaban
dengan sungguh-sungguh maka kita akan memperoleh
keyakinan pribadi melalui Roh Kudus mengenai kebe-
naran nasihat dari pesan yang disampaikan dalam kon-
ferensi umum tersebut.

“Kami akan mengatakan kepada dunia: ‘Dengarkan
dan pertimbangkanlah dengan seksama perkataan
yang disampaikan dalam konferensi ini; pertimbang-
kan pengarahan dan nasihat yang datang dari mereka
yang berbicara. Kemudian, setelah dengan doa yang
sungguh-sungguh renungkanlah, keyakinan yang
manis dan hangat yang datang dari Roh Kudus akan
memberikan kesaksian kepada Anda mengenai kebe-
narannya’” (dalam Conference Report, Oktober 1981,
hlm. 16; atau Ensign, November 1981, hlm. 13).

(13-2) Laporan Konferensi Harus Menuntun Tindakan
dan Ucapan Kita
Sebagai Presiden Gereja, Harold B. Lee mengatakan:
“Apabila Anda ingin mengetahui apa yang Tuhan ingin
agar para Orang Suci ketahui dan apabila Anda ingin
memiliki bimbingan dan pengarahan-Nya untuk enam
bulan ke depan, dapatkan salinan ceramah dari konfe-
rensi ini, dan Anda akan memiliki firman Tuhan terkini
sepanjang yang berhubungan dengan para Orang Suci”
(dalam Conference Report, Oktober 1973, hlm. 168; atau
Ensign, Januari 1974, hlm. 128).

Mendengarkan firman Allah saja tidaklah cukup. Kita
harus mempelajari dan merenungkan pesannya.
Penatua Marion G. Romney menekankan pentingnya
pesan konferensi umum ketika, dalam Konferensi bulan
April 1954, dia mengatakan, “Kita telah mendengarkan
cukup banyak kebenaran dan pengarahan dalam konfe-
rensi ini untuk mendekatkan kita ke hadirat Allah apa-
bila kita bersedia mengikutinya” (dalam Conference
Report, April 1954, hlm. 132–133).

(13-3) Konferensi Umum Harus Mengilhami Kita
untuk Meningkatkan Diri
“Ini adalah konferensi yang luar biasa dan saat setiap
khotbah yang indah ini disampaikan saya mendengar-
kan dengan penuh perhatian, dan saya memutuskan
bahwa saya akan pulang ke rumah dan menjadi orang
yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya telah men-
dengarkan semua instruksi dan saran, dan saya berha-
rap bahwa setiap orang yang mendengarkannya telah
membuat keputusan yang sama. Kita telah mendengar-
kan banyak hal, semuanya selaras dengan ajaran Yesus
Kristus. Khotbah telah disampaikan dengan sangat

Howard W. Hunter menasihati semua untuk mempelajari pesan-pesan
konferensi
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indah oleh orang-orang yang memiliki pengabdian bagi
pelayanan Tuhan. Saya mengimbau Anda untuk memi-
kirkan khotbah tersebut saat Anda pulang ke rumah
dari konferensi ini dan memikirkan kembali mengenai
hal-hal yang telah disampaikan ke dalam perhatian
Anda; dan sepanjang hal-hal yang telah disampaikan
tersebut berlaku dalam kehidupan Anda, pastikan
bahwa Anda dapat menerapkannya untuk membawa
Anda kembali—kita semua—menuju kesempurnaan
yang Tuhan inginkan dari kita” (Spencer W. Kimball,
dalam Conference Report, Oktober 1977, hlm. 113; atau
Ensign, November 1977, hlm. 75).

“Saat kita kembali ke rumah kita, saudara-saudara, saya
harap kita tidak akan melupakan konferensi. Marilah
kita semua mengingatnya. Bawalah konferensi ke
dalam rumah kita. Beri tahukan kepada keluarga kita
mengenai konferensi itu, ... berilah mereka manfaat ten-
tang ilham apa pun yang mungkin telah datang kepada
Anda, ketetapan apa pun yang telah Anda buat untuk
mengubah kehidupan Anda, dan jadikanlah kehidupan
Anda lebih dapat diterima bagi Bapa Surgawi Anda.

... Saya tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Anda
tidak datang ke sini dari jauh dengan tujuan yang sia-
sia. Tujuan Anda adalah untuk memperkuat jiwa Anda”
(Spencer W. Kimball, dalam Conference Report, Oktober
1974, hlm. 162; atau Ensign, November 1974, hlm. 113).

“Saat Anda kembali ke lingkungan dan wilayah Anda,
misi Anda, dan ke rumah Anda masing-masing di selu-
ruh dunia, saya berdoa kepada Bapa Surgawi kita
untuk memberkati Anda dan keluarga Anda. Biarlah
pesan dan semangat konferensi ini terpancar dan tercer-
min dalam segala hal yang Anda lakukan di masa yang
akan datang—di rumah Anda, di tempat kerja Anda, di
pertemuan Anda, dan di semua hal yang Anda lakukan.
Marilah kita menjadi Orang Suci Zaman Akhir yang
lebih baik sekarang daripada sebelumnya” (Spencer W.

Kimball, dalam Conference Report, Oktober 1978, hlm.
110–111; atau Ensign, November 1978, hlm. 73).

(13-4) Beberapa Saran untuk Mempelajari Ceramah
Konferensi
Ceramah-ceramah yang diilhami disampaikan di setiap
konferensi umum. Hadirin yang mendengarkan sering
kali membuat pernyataan seperti ini “Konferensi telah
berlangsung dengan sangat baik. Roh terasa sangat
kuat. Saya hanya berharap bahwa saya dapat mengi-
ngat semua yang telah diucapkan agar saya dapat
menerapkannya dalam kehidupan saya.”

Apakah yang dapat kita lakukan untuk mengingat dan
menerapkan pesan-pesan yang disampaikan dalam
konferensi?

Naskah tertulis dari ceramah konferensi disediakan
dalam Ensign edisi bulan Mei dan November dan
dalam laporan resmi konferensi, yang dapat diperoleh
dari kantor pusat Gereja. Dengan membaca secara cer-
mat dan penuh doa ceramah konferensi, mencatat,
merangkum, dan merujuksilangkan pokok-pokok
bahasan penting akan membantu kita mengingat serta
menerapkan pesan-pesan tersebut.

Satu cara yang efektif untuk mempelajari laporan kon-
ferensi adalah dengan menganalisis isi setiap ceramah
berdasarkan kategori berikut:

Pengumuman resmi

Penafsiran atau penjelasan secara ajaran

Pernyataan kenabian

Perintah atau nasihat 

Ucapan, kisah, atau peristiwa yang mengilhami yang
menggambarkan asas-asas Injil

Pengetahuan pribadi yang diperoleh 

Setiap kategori ini dibahas secara ringkas di bawah dan
contoh yang diberikan mengenai cara-cara Anda dapat
belajar.

Pernyataan Resmi
Pernyataan resmi mencakup keputusan-keputusan pen-
ting yang dibuat oleh para pemimpin gereja, atau peru-
bahan-perubahan dalam organisasi, kebijakan, atau
personel. Contoh bahan semacam ini adalah: pengorga-
nisasian Kuorum Pertama Tujuh Puluh, pengumuman
bait suci baru, dan penambahan bagian Joseph Smith—
Penglihatan mengenai Kerajaan Selestial dan Joseph F.
Smith—Penglihatan mengenai Penebusan Orang yang
Telah Mati ke dalam Ajaran dan Perjanjian. Tandailah
bahan-bahan ini untuk rujukan yang akan datang.

Penafsiran atau Penjelasan secara Ajaran
Suatu bagian penting dari setiap konferensi umum ada-
lah penafsiran yang dilakukan oleh para Pemimpin,
khususnya Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas,
terhadap kitab-kitab standar dan pernyataan kenabian
yang mereka cantumkan dalam ceramah-ceramah
mereka. Anda dapat membuat materi-materi ini menjadi

Kita harus mempelajari perkataan para nabi bersama keluarga kita
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lebih dapat diakses dan berguna dengan mencatat,
menggarisbawahi, atau mengarsipkannya.

Dalam edisi majalah Ensign atau Conference Report,
garis bawahi atau tandailah penafsiran atau penjelasan
secara ajaran mengenai tulisan suci dalam kitab-kitab
standar. Kemudian rujuk silangkan penjelasan ini
dengan kitab-kitab standar dan buatlah arsip yang ber-
isi kutipan yang mungkin Anda ingin gunakan dalam
pembelajaran dan pengajaran. Misalnya, Anda dapat
menggunakan kartu indeks berukuran 4" x 6" (41 x 46
sentimeter) dan menuliskan kutipan tulisan suci pada
kartu tersebut.

Ketika membuat kartu-kartu rujukan seperti ini, pasti-
kan mencantumkan rujukan tulisan suci, kutipan dari
Laporan Konferensi dimana penjelasan tulisan suci
diberikan, dan sumber dalam Laporan Konferensi.

Setelah Anda menulis informasi pada kartu indeks beru-
kuran 41 x 46 sentimeter, Anda dapat merujuksilangkan
tulisan suci dan laporan konferensi (atau Ensign) Anda
dengan mencatat sumber dari pernyataan konferensi
seperti berikut ini:

Meskipun proses ini memakan waktu dan usaha, Anda
akan mengetahui bahwa apabila Anda mau berusaha
maka Anda akan memperoleh manfaat yang besar. Ingat
bahwa sumber terbesar untuk memahami para nabi
adalah melalui para nabi lainnya (lihat 2 Petrus 1:20–21).
Apa yang dijelaskan oleh para nabi mengenai tulisan
suci adalah sangat berharga bagi pemahaman kita
mengenai tulisan suci tersebut. Anda hendaknya memi-
liki sistem pribadi yang membantu Anda mengingat
penjelasan ini dan memungkinkan Anda untuk mene-
mukannya kembali dengan mudah.

Pernyataan Kenabian
Garis bawahi dan buatlah catatan mengenai nubuat dari
pesan para Pemimpin. Misalnya, pada tahun 1967
Presiden Hugh B. Brown, yang waktu itu adalah ang-
gota Presidensi Utama, memberitahukan kepada para
remaja dalam pertemuan imamat:

Dia yang tergoda untuk melakukan
sesuatu yang tidak benar akan menye-
babkan dirinya malu apabila diketahui
oleh orang-orang yang paling dia kasihi.

Saya harap setiap pemuda yang men-
dengarkan suara saya akan membuat
ketetapan malam ini, “Saya akan menjaga
diri saya tetap bersih. Saya akan mela-
yani Tuhan. Saya akan mempersiapkan
diri dengan segenap kemampuan saya
untuk melayani di masa yang akan
datang, karena saya ingin siap ketika per-
tempuran terakhir datang.”

Dan ada di antara Anda para remaja
sekalian yang akan terlibat dalam per-
tempuran itu. Ada di antara Anda yang
akan terlibat dalam masa ujian akhir,
yang akan datang dan yang waktunya
sudah lebih dekat daripada yang kita
ketahui.

Saya ingin meninggalkan kepada
Anda berkat saya, berkat Presidensi
Utama dan Dua Belas. Kami sangat ....

1 KORINTUS 15

Kejadian 3:16

“‘Engkau akan berahi kepada suamimu dan ia
akan berkuasa atasmu.’ (Kejadian 3:16). Saya
memiliki pertanyaan mengenai kata berkuasa.
Kata ini memberikan kesan yang salah. Saya lebih
suka menggunakan kata memimpin karena itulah
yang dilakukan oleh suami. Seorang suami yang
saleh memimpin istri dan keluarganya” (Spencer
W. Kimball, “The Blessings and Responsibilities of
Women” [Relief Society Conference address],
Ensign, Maret 1976, hlm. 72).

A&P 1:36

‘’’Dan Tuhan juga akan menguasai para orang
suci-Nya dan akan memerintah di tengah-tengah
mereka dan akan turun mengadili Edom atau
dunia’ (A&P 1:36).

Bagaimanakah Tuhan memerintah di tengah-
tengah kita? Bagaimanakah Dia memiliki kuasa
atas para orang suci-Nya? Apabila Anda meng-
hadiri pertemuan imamat tadi malam, Anda
telah melihat kuasa besar yang hadir di sana,
dimana 2.000 pemegang imamat—kuasa Allah
yang melalui para pria Dia bekerja untuk menca-
pai tujuan-Nya. Dia memerintah di tengah-
tengah kita melalui mereka” (Harold B. Lee,
dalam Conference Report, Manchester England
Area Conference 1971, hlm. 135; atau Ensign,
November 1971, hlm. 12).
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Perintah dan Nasihat
Suatu perintah atau nasihat adalah permohonan atau
nasihat untuk melakukan sesuatu yang khusus.
Pesan-pesan konferensi berisi banyak dari
pernyataan-pernyataan ini. Dengan mempelajari
pesan-pesan ini Anda akan mempelajari hal-hal khu-
sus yang harus Anda lakukan agar selaras dengan
kehendak Tuhan. Garis bawahilah pernyataan-pernya-
taan ini dalam Conference Report Anda dan kemu-
dian buatlah daftar pertanyaan tersebut untuk dirujuk
agar Anda dapat mengingat hal-hal yang seharusnya
Anda lakukan. Judul seperti berikut ini mungkin
dapat Anda cantumkan dalam daftar Anda:

Akan lebih baik apabila Anda menulis judul kepala
dalam daftar Anda dengan semua pernyataan perintah
yang dibuat oleh Presiden Gereja, karena nasihatnya
adalah paling penting. Tetapi ingat bahwa nasihat para
Pembesar Umum lainnya akan selaras dengan nasihat
Presiden Gereja dan akan memberikan bimbingan yang
berharga dalam kehidupan Anda.

Ucapan, Kisah, atau Peristiwa yang Mengilhami yang
Menggambarkan Asas-Asas Injil
Adalah bermanfaat apabila kita menyimpan ucapan
yang mengilhami. Misalnya, “waktu untuk mendengar-
kan adalah ketika seseorang perlu didengarkan”
(Marvin J. Ashton, dalam Conference Report, April
1976, hlm. 80; atau Ensign, Mei 1976, hlm. 53).

Kisah dan peristiwa adalah berguna sebagai rujukan bagi
pelajaran, ceramah, atau ilham Anda sendiri. Misalnya,

asas “sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudara-saudara-Ku yang
paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku”
(Matius 25:40) dapat digambarkan melalui pengalaman
Uskup Monson dan para anggota di lingkungannya
dalam membantu seorang anggota Gereja dari Jerman
dan keluarganya (lihat Conference Report, Oktober 1980,
hlm. 133–134; atau Ensign, November 1980, hlm. 91).

Pengetahuan Pribadi yang Diperoleh 
Saat Anda merenungkan nasihat yang diberikan oleh
para Pemimpin dalam konferensi umum, Anda dapat
menerima dari Roh Kudus pengetahuan dan bisikan
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat
kematangan rohani Anda. Mencatat pengetahuan
semacam itu dapat membantu menanamkannya ke
dalam pikiran dan hati Anda sehingga pengetahuan
tersebut akan memiliki pengaruh yang lebih besar
pada perilaku Anda.

(13-5) Pembelajaran dan Penerapan Lebih
Lanjut
1. Bagaimanakah Anda dapat menjadikan ceramah-
ceramah konferensi sebagai “pedoman bagi tindakan
dan ucapan [Anda] selama enam bulan ke depan”?
(Harold B. Lee, dalam Conference Report, April 1946,
hlm. 68). Buatlah satu sistem untuk melakukan ini.
Misalnya, Anda dapat membuat daftar mengenai tan-
tangan yang diberikan dalam konferensi yang menurut
Anda perlu Anda tingkatkan dalam diri Anda, terma-
suk misalnya mempelajari tulisan suci setiap hari,
menghindari pertengkaran di rumah, dan membayar
persembahan puasa dengan lebih murah hati. Sekarang
buatlah rencana untuk mencapai hal-hal yang daftarnya
telah Anda buat.

2. Pilihlah dari saran-saran yang diberikan dalam pela-
jaran ini beberapa gagasan untuk kegiatan belajar pri-
badi Anda. Mulailah dengan kegiatan belajar pribadi
dari konferensi umum terakhir dengan menggunakan
metode yang Anda pilih.

Menanam dan menggunakan kebun
Menulis sejarah pribadi saya 
Menulis jurnal 
Membayar persembahan puasa dengan
murah hati 
Menghindari pertengkaran di rumah
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